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SETIN – SATI – SJUD
SAG – Elaboração de Minutas de Despachos
Nas próximas seções, será apresentado o fluxo da minuta de despacho, abordando
desde a autenticação do usuário no SAG até a liberação do documento para a Secretaria
do Órgão Judicante.

Autenticação no SAG
As permissões ao Sistema de Apoio a Gabinetes (SAG) são concedidas por meio
dos grupos de acesso de cada Gabinete. A gerência desse grupos é realizada pelo gestor
do Gabinete por meio do software “Permissão de Acesso a Sistemas” (PS). Para maiores
detalhes, consultar o manual de concessão de acesso ao SAG.
Ao informar o código de usuário e a senha, os mesmos utilizados na autenticação
no Sistema Eletrônico de Informações Judiciárias (e-SIJ), a sigla do gabinete será
automaticamente preenchida no campo “Localização”. Caso nenhuma localização esteja
disponível, o usuário deverá solicitar o acesso ao gestor do Gabinete. A tela de login do
SAG é apresentada a seguir.
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Fluxo da Minuta de Despacho
A elaboração e a tramitação das minutas de despacho são realizadas por meio do
módulo e-Recurso, tendo como principal aplicação o Editor, disponível no caminho de
menu “Aplicações > e-Recurso > Editor”. De todas as atividades envolvidas no fluxo da
minuta de despacho, apenas a assinatura não pode ser realizada pelo Editor, tendo uma
aplicação própria de utilização do Magistrado. Dentre as principais funcionalidades
disponíveis no Editor, destacam-se a consulta de processo, a elaboração de minutas, a
liberação para revisão, a liberação para assinatura, a liberação para a Secretaria do
Órgão Judicante e a devolução para correção, cada uma delas será apresentada nas
próximas seções.

Consulta do Processo

Para elaborar, editar ou tramitar uma minuta de despacho, o usuário deverá,
primeiramente, carregar o processo, preenchendo os campos da numeração única e, em
seguida, clicando no botão de consulta, destacados na figura abaixo. A tecla de atalho
correspondente à consulta é “F8”.
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Após a consulta do processo, a respectiva lista de minutas será carregada. A figura
abaixo mostra o processo consultado e as minutas disponíveis em destaque.

Para percorrer a lista de minutas disponíveis no “Editor”, o usuário deverá utilizar as
setas de navegação disponíveis na barra de ferramentas do sistema, destacadas na figura
abaixo.
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Geração da Minuta de Despacho

Para iniciar uma minuta de despacho, consulte o processo desejado conforme
orientado na seção anterior. Após a consulta do processo, a primeira minuta será
carregada. Caso não haja minutas disponíveis, uma nova minuta será automaticamente
gerada com o modelo padrão. Cada uma dessas situações será apresentada a seguir.
A figura abaixo mostra um processo carregado para o qual havia minutas
disponíveis. Para iniciar uma minuta, o usuário deverá clicar no botão destacado abaixo,
disponível na barra de ferramentas do sistema. A tecla de atalho correspondente à ação
de criação de novo registro é “F6”. No exemplo apresentado a seguir, a minuta foi criada
após as cinco existentes para o processo.

Após a criação do registro, o usuário deverá informar se o despacho é de mérito ou
de expediente, assim como se o documento é publicável ou não, por meio dos campos
destacados na figura anterior.
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Caso o processo não possua nenhuma minuta, após a consulta, a aplicação criará,
localmente, apenas na máquina do usuário, uma minuta de despacho, ficando ainda
pendente de gravação no sistema. A ausência de informação no campo “Situação”,
destacado abaixo, indica que o documento disponível na pré-visualização, à direita, ainda
não está gravado no banco de dados.

Para aplicar um modelo de despacho do gabinete, basta selecioná-lo a partir da
lista destacada abaixo. É importante ressaltar que a aplicação de um modelo sobrescreve
o conteúdo do documento. No carregamento do modelo, a aplicação realizará,
automaticamente, a inserção da numeração do processo, das partes e do signatário do
Gabinete.
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Para salvar o novo registro ou qualquer alteração nos campos do “Editor”, basta
clicar no botão destacado a seguir, disponível na barra de ferramentas do sistema.
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Após a gravação, a nova minuta receberá a situação “Em elaboração” e os campos
da tela serão limpos. Para carregar o último processo consultado no Editor, basta
pressionar a tecla “F7” e, em seguida, a “F8”.

Edição de minutas

As minutas aptas à edição são aquelas que se encontram nas situações anteriores
à assinatura, ou seja, “Em elaboração”, “Em revisão” e “Liberado para assinatura”. Caso a
minuta esteja em situação diferente das citadas, a aplicação permitirá o acesso apenas
para consulta, não gravando nenhuma alteração no conteúdo do documento.
A edição de minutas é realizada através do aplicativo Microsoft Word, disponível
por meio do clique na pré-visualização do documento. A figura abaixo exemplifica como o
documento é aberto no editor de textos da Microsoft.

Após a edição do conteúdo, basta salvar as alterações no Microsoft Word e fechar
o aplicativo para que o SAG grave o documento no banco de dados. A confirmação da
gravação será apresentada conforme a figura abaixo.
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Exclusão de minutas

As minutas aptas à exclusão são aquelas que se encontram nas situações
anteriores à assinatura, ou seja, “Em elaboração”, “Em revisão” e “Liberado para
assinatura”. Além da restrição de situação, uma minuta só poderá ser excluída pelo
Gabinete que a criou. Caso um usuário tente excluir uma minuta criada por outra unidade,
a aplicação atualizará a situação do documento para “arquivada”, permitindo o acesso ao
conteúdo para uma eventual recuperação.
Para excluir a minuta, basta selecionar o registro desejado e clicar no botão
destacado na figura abaixo, disponível na barra de ferramentas do sistema.

Liberação para Revisão

As minutas aptas a liberação para revisão ou assinatura são aquelas com situação
“Em elaboração”. Além do Editor, as minutas podem ser liberadas em lote por meio da tela
“Liberar Minutas para Assinatura ou Revisão”. Para maiores detalhes, consultar o manual
de tramitação de minutas em lote no SAG.
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Para liberar a minuta de despacho para revisão, basta selecionar o documento
desejado e clicar no botão “Revisão”, destacado a seguir.

Após a liberação para revisão, a situação da minuta será atualizada para “Em
revisão”, e os documentos constarão da tela “Revisar despachos e liberar para
assinatura”.

Liberação para Assinatura

As minutas aptas a liberação para assinatura são aquelas com situação “Em
elaboração” ou “Em revisão”. Além do Editor, as minutas podem ser liberadas em lote por
meio da tela “Revisar Despachos e Liberar para Assinatura”. Para maiores detalhes,
consultar o manual de tramitação de minutas em lote no SAG.
Para liberar a minuta de despacho para assinatura, basta selecionar o documento
desejado e clicar no botão “Assinatura”, destacado a seguir.
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Após a liberação para a assinatura, as minutas de despacho passarão a ter a
situação “Liberada para Assinatura” e estarão disponíveis para a assinatura do
Magistrado. Para maiores detalhes, consultar o manual da tela de assinatura de
documentos.

Liberação para a Secretaria do Órgão Judicante

As minutas aptas a liberação para a Secretaria são aquelas com situação “Minuta
assinada pelo Magistrado”. Além do Editor, as minutas podem ser liberadas em lote. Para
maiores detalhes, consultar o manual de tramitação de minutas em lote no SAG.
Para liberar a minuta de despacho para a publicação, basta selecionar o
documento desejado, informar a unidade publicadora (a Secretaria do Órgão Judicante) e
clicar no botão “Lib. para Publicação/Imprimir”, destacado a seguir.
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Após a liberação para a Secretaria, os documentos passarão a ter a situação
“Impressa”, para os despachos publicáveis, ou “Impressa/Não Publicável”, para os
despachos não publicáveis.
Em caso de despachos em processo eletrônico, os processos serão
automaticamente encaminhados à Secretaria com um dos seguintes andamento:
“Despacho para publicação - decisão monocrática” para despachos de decisão,
“Despacho para publicação - despacho ordinatório” para despachos de expediente
publicáveis, ou “Para cumprir despacho” em caso de despachos de expediente não
publicáveis.
Além da geração de andamento, a inclusão da peça processual também é
automatizada, garantindo a disponibilidade do documento em formato PDF no processo
eletrônico após a liberação para a Secretaria. O acesso a essas peças é liberado ao
público externo apenas depois das respectivas publicações.
Uma vez liberados, os documentos estarão disponíveis para que a Secretaria
realize os procedimentos devidos, como o cumprimento de despacho e a publicação de
decisões, por exemplo.
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Devolução para Correção
Após a assinatura do magistrado, a minuta de despacho fica bloqueada para
edição. Para realizar eventuais alterações, é necessário devolvê-la para correção,
invalidando a assinatura do Magistrado, de forma que, depois da modificação, o
documento deverá ser assinado novamente antes de ser liberado para a Secretaria. Para
devolver uma minuta para correção, basta selecionar o documento desejado e clicar no
botão “Devolver p/ Edição”, destacado a seguir.

Caso o usuário deseje devolver o documento sem invalidar a assinatura do
Magistrado, basta clicar no botão “Manter assinatura”, destacado abaixo.
A devolução mantendo a assinatura do Magistrado também pode ser utilizada nos
casos em que é necessário o ajuste no tipo de despacho (“Mérito” ou “Expediente”) ou no
indicador de publicável. Enquanto o usuário não acessar a minuta devolvida, responder
sobre a retirada da assinatura e salvar a alteração, a minuta ficará na situação “Devolvida
para correção”. A figura abaixo ilustra as opções disponíveis na devolução da minuta para
correção.
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Se mantida a assinatura, a situação da minuta será atualizada para “Assinada pelo
Magistrado”, permitindo que o usuário continue o fluxo da minuta a partir da liberação para
a Secretaria. Entretanto, caso o usuário decida retirar a assinatura, a minuta voltará para a
situação “Em elaboração” e deverá ser tramitada pelo fluxo novamente, inclusive assinada
pelo Magistrado.
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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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