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Assinatura Digital
O SAG oferece duas modalidades de assinatura: por certificação digital, por meio
do caminho de menu “Aplicações > e‐Recurso > Assinar Decisão por Certificação Digital”,
e por login, por meio do caminho de menu “Aplicações > e‐Recurso > Assinar Decisão por
Login”. Ambas as telas permitem a assinatura de acórdãos e despachos.
Para a assinatura por certificação digital, é necessário que o Magistrado possua um
certificado digital do tipo smart card e a respectiva leitora devidamente instalada na
máquina, ou um token de assinatura digital. Enquanto, para a assinatura por login, o
Magistrado precisará apenas informar a senha de acesso ao sistema SAG.
As decisões aptas para assinatura são aquelas com situação “Liberada para
assinatura”. No caso dos acórdãos, além dessa condição, é necessário que o processo
tenha sido julgado na fase correspondente ao documento. Por exemplo, um acórdão para
a fase de Embargos Declaratórios em Recurso de Revista estará apto à assinatura se
houver um julgamento para a fase “ED” e a minuta de voto tiver sido elaborada na mesma
fase. Para maiores detalhes, consultar o manual do Editor do módulo e-Recurso do SAG.
A figura abaixo exemplifica a lista de documentos pendentes de assinatura.

Permite a consulta e
edição do documento
Permite a consulta do
histórico do documento
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Antes da assinatura, o magistrado poderá ter acesso ao conteúdo dos documentos
para consulta ou edição por meio do botão “Editor”. Para consultar o histórico do
documento, inclusive o responsável pela elaboração e o responsável pela liberação para a
assinatura, basta clicar no botão “Histórico”. Ambos os botões foram destacados na figura
anterior.
Para localizar documentos de um determinado processo, o usuário poderá utilizar a
busca por número, informando a primeira parte da numeração única no campo “Nº Proc.
consulta”. Outra forma de pesquisar documentos na tela de assinatura é através dos filtros
por categoria e sessão de julgamento, indicados na figura abaixo.

Filtro por categoria
de documento
Filtro por sessão

Consulta por número de processo

Para maiores detalhes sobre a funcionalidade de categorização de documentos,
consulte o manual do Editor do módulo e-Recurso do SAG.
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Passo-a-Passo para a Assinatura por Certificação Digital

A figura abaixo mostra a tela por meio da qual o Magistrado poderá assinar
acórdãos e despachos por certificação digital.

Permite marcar ou desmarcar
todos os documentos listados

Os passos para a assinatura são apresentados a seguir.
a. Selecione os documentos a serem assinados digitalmente, marcando a caixa de
seleção “Assinar”. Por padrão, todos os documentos aptos à assinatura são
marcados na abertura da tela.
b. Insira o certificado digital do tipo smart card na leitora ou conecte o token na porta
USB.
c. Clique no botão “OK”.
d. Confirme a assinatura digital das decisões selecionadas.
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e. Informe a senha (PIN) do cartão smart card ou token e clique no botão “OK”. Para
abortar a assinatura digital, clique no botão “Cancelar”.

f. Após a assinatura, a aplicação informará quantos documentos foram assinados
digitalmente.
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Passo-a-Passo para a Assinatura por Login

A imagem abaixo mostra a tela por meio da qual o Magistrado poderá assinar
acórdãos e despachos por login.

Permite marcar ou desmarcar
todos os documentos listados

Os passos para a assinatura são apresentados a seguir.
a. Selecione os documentos a serem assinados digitalmente, marcando a caixa de
seleção “Assinar”. Por padrão, todos os documentos aptos à assinatura são
marcados na abertura da tela.
b. Clique no botão “Assinar por Login”.
c. Confirme a assinatura digital das decisões selecionadas.
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d. O código de usuário do Magistrado será preenchido automaticamente. Para assinar
os documentos, o Magistrado deverá informar a senha de acesso ao sistema e
clicar no botão “OK”. Para abortar a assinatura digital, clique no botão “Cancelar”.

e. Confirme a assinatura digital, clicando no botão “Prosseguir”. Para abortar a
assinatura digital, clique no botão “Cancelar”.

f. Em seguida, a aplicação informará quantos documentos foram assinados
digitalmente.
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Após a assinatura, os documentos serão suprimidos da tela atual e passarão a ter
a situação “Assinada pelo Magistrado”, estando aptos à liberação para a Secretaria.
O procedimento de assinatura insere automaticamente as seguintes informações
no documento: data, sobrescrevendo qualquer informação alimentada manualmente;
nome e função do signatário, conforme tabela de signatários mantida pela SecretariaGeral Judiciária (SEGJUD) e referências à lei que disciplina a assinatura eletrônica de
documentos, informação disponível tanto acima do nome do signatário quanto no rodapé
do documento.
Para os acórdãos, a data inserida automaticamente no documento será sempre
aquela da respectiva sessão de julgamento, enquanto, no caso de despachos, será
utilizada a data atual. Um trecho da última página de um acórdão assinado digitalmente é
apresentado a seguir.
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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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