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O Sistema Eletrônico de Informações Judiciárias (e-SIJ) oferece aos usuários
funcionalidades que automatizam o encaminhamento de processos para julgamento, tanto
nos casos de inclusão em pauta quanto na inclusão de processos na fase ED. Esse
procedimento, detalhado nas seções seguintes, se divide em duas etapas: a liberação dos
processos para o visto do Magistrado e o visto propriamente dito, efetivado por meio de
assinatura eletrônica.

1. Escaninho Liberar para Visto
A tela “Escaninho Liberar para Visto” permite a liberação de processos eletrônicos
para o visto dos tipos “à pauta” e “em mesa”. Essa tela pode ser acessada por meio do
caminho de menu “Vistos > Escaninho Liberar para Visto”.
Os processos aptos à liberação são aqueles que estão no gabinete com motivo de
andamento “Concluso ao relator” (código 430) ou “Concluso ao Relator (retorno)" (código
823) e que possuem uma minuta de voto iniciada no SAG vinculada à fase atual. Os
processos que não atenderem a esses requisitos não serão listados na tela “Escaninho
Liberar para Visto”.
A organização dos processos a serem liberados se dá em dois níveis. O primeiro é
o tipo de visto, “à pauta” ou “em mesa”; enquanto o segundo agrupa os registros por
situação da minuta de voto elaborada no sistema SAG, podendo ser “Em elaboração”,
“Em revisão” ou “Liberada para assinatura”, conforme exemplificado pela figura abaixo.

Tipo de visto

Situação da minuta de
voto no sistema SAG
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Ao clicar na situação da minuta, o resultado da consulta é apresentado em forma
de tabela, exibindo informações dentre as quais é possível verificar o responsável pela
última edição da minuta de voto e a respectiva data de alteração.
Os passos da liberação de processos para a assinatura do visto são apresentados
a seguir.
a.
b.
c.
d.

Escolha o tipo de visto a ser liberado;
Clique na situação de minuta de voto desejada;
Selecione os processos que deseja incluir na próxima pauta de julgamento;
Efetive a liberação, clicando no botão “Liberar para Visto”.

Após a liberação, os processos serão suprimidos da lista atual e passarão a
constar da tela “Assinar Visto”, aguardando a confirmação do encaminhamento para
inclusão em pauta por meio da assinatura digital do Magistrado.
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2. Assinar Vistos
A tela “Assinar Vistos” permite a assinatura eletrônica dos vistos do tipo “à pauta” e
“em mesa”, sendo necessários o código e a senha do Magistrado, os mesmos utilizados
no acesso ao e-SIJ. Essa tela pode ser acessada por meio do caminho de menu “Vistos >
Assinar Vistos” e está disponível apenas para usuários do perfil “Gerente”.
Os processos aptos ao visto do Magistrado são aqueles liberados para assinatura
por meio da tela “Escaninho Liberar para Visto”. Após a liberação, os processos serão
listados na tela “Assinar Vistos”, apresentada a seguir.

Os passos para a assinatura de vistos são apresentados a seguir.
a. Selecione os processos que deseja incluir em pauta;
b. Clique no botão “Assinar Visto”;
c. Informe a senha de acesso ao e-SIJ;
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d. Na tela acima, confirme a assinatura, clicando no botão “Assinar”. Para cancelar
a operação, clique em “Fechar”.
Após a assinatura do visto, o respectivo documento no formato “PDF” estará
disponível como peça do processo, que será movimentado automaticamente para a
respectiva Secretaria do Órgão Judicante, recebendo andamento e tramitação.
Para vistos do tipo “à pauta”, os processos terão motivo de andamento “Para
inclusão em pauta” e tramitação “Aguardando pauta”, situação mantida até a publicação
da pauta de julgamento pela Secretaria. Quanto ao visto do tipo “em mesa”, realizada para
processos na fase “ED”, o motivo de andamento será “Embargos declaratórios em mesa
para julgamento”, e a tramitação, “Em mesa”.
A figura abaixo mostra os movimentos lançados no processo desde a assinatura do
visto do tipo “à pauta” até a publicação da pauta, além do documento de visto inserido no
ato da assinatura do Magistrado.

Tramitação
Visto inserido como
peça do processo
Andamento

Enquanto o visto não for assinado, caso algum processo não deva ser incluído na
próxima pauta e o usuário deseje removê-lo da lista de vistos pendentes de assinatura do
Magistrado, basta cancelar a liberação do visto, seguindo os passos apresentados abaixo.
a. Selecione os processos cuja liberação do visto deverá ser cancelada;
b. Clique no botão “Cancelar Liberação”.
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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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