
Autoriza
Manual do Usuário

Acesso
Precisa ser servidor ou magistrado.

1. Para ter acesso à aplicação, digite o seguinte endereço em um navegador:
scriptcase.app.tjpe.jus.br/autoriza

2. Para logar informe seu CPF e senha de rede (a mesma do computador).

Assinar um Documento
Precisa ser servidor ou magistrado.

1. Após acessar a aplicação, vá ao menu “Funcionalidades”, opção “Assinar /
Assinaturas”, ou diretamente no ícone “ASSINAR” na tela principal;

2. Será exibida uma lista de documentos vigentes, onde você pode visualizar os
documentos já assinados e assinar os que ainda não assinou;

3. Para assinar, clique na opção “ASSINAR” do documento desejado;



4. Será exibido o documento para que você o leia, assim como os campos CPF e
senha para você confirmar a assinatura clicando em “ASSINAR”;

5. Feito isso, o documento estará assinado.

Validar uma Assinatura
Esta funcionalidade é pública.

1. Para validar uma assinatura de um documento, acesse
scriptcase.app.tjpe.jus.br/autoriza/controlValidar ou através do menu
“Funcionalidades” opção “Validar Assinatura”, ou diretamente no ícone “VALIDAR”
na tela principal;



2. Será exibida uma tela com um formulário;

3. Informe o ID do Documento e a assinatura. Confirme o código de verificação
(captcha) e clique em “Validar”;

4. Caso as informações sejam de um documento assinado válido, ele será exibido;



5. Como forma alternativa de acessar esta funcionalidade, é possível escanear o QR
Code de um documento. O link disponibilizado abrirá o formulário de validação com
os dados do documento já preenchidos, bastando apenas confirmar o código de
verificação (captcha).

Obs: É importante manter os popups do navegador ATIVOS para endereços do Tribunal de
Justiça.

Ver Meu Histórico de Assinaturas
Precisa ser servidor ou magistrado.

1. Após acessar a aplicação, vá ao menu “Funcionalidades”, opção “Assinar /
Assinaturas”, ou diretamente no ícone “ASSINAR” na tela principal;

2. Será exibida uma lista de documentos vigentes, onde você pode visualizar os
documentos já assinados e assinar os que ainda não assinou. Nessa tela existe um
botão “Histórico”, que é onde você deve clicar;

3. Será exibida uma lista de todos os documentos assinados por você (vigentes ou
expirados).

Cadastro de Modelos de Documentos
Possibilita cadastrar e manter modelos de documentos. Precisa do perfil Administrador.

1. Após acessar a aplicação, vá ao menu “Funcionalidades”, opção “Cadastro de
Modelos”;

2. Será exibida a lista de modelos de documentos cadastrados;

3. Para cadastrar um novo modelo de documento, clique em “Novo”;



a. Será exibido o formulário de cadastro;

b. Preencha os campos, como Título (nome do documento), Conteúdo (o texto
do documento), Início e Fim de vigência (período em que será disponibilizada
a assinatura), Validade (em dias) da assinatura (pode deixar em branco ou 0
para assinaturas que não expiram), Por Cargo (indica que será solicitada
nova assinatura se houver mudança de cargo), e Ativo (indica que o
documento está ativo);

c. Ao clicar em “Incluir”, o modelo de documento estará cadastrado;
4. Para editar, clique em “Editar o Registro”;

a. Será exibido o mesmo formulário de cadastro mas com os campos já
preenchidos para que você modifique os valores conforme necessário;

b. Clique em “Salvar” para finalizar a edição;

5. Para excluir, clique em “Editar o Registro”;
a. Será exibido o mesmo formulário de cadastro mas com o botão “Excluir”

habilitado;
b. Clique em “Excluir” e confirme para finalizar a exclusão;

Obs: O campo Conteúdo suporta as seguintes variáveis de substituição: :NOME, :CARGO,
:LOTACAO, :MATRICULA, :CPF, :TELEFONE, :LOCAL, :DATA e :BRASAO.

Consulta de Pendências
Exibe lista de pessoas com pendências de assinaturas. Precisa do perfil Administrador.



1. Após acessar a aplicação, vá ao menu “Funcionalidades”, opção “Consultas” e em
seguida “Assinaturas Pendentes”;

2. Será exibida uma tela de filtros, onde você poderá selecionar que dados deseja ver,
por exemplo, de um documento específico, situação funcional do
servidor/magistrado, etc.

3. Após clicar em “Pesquisar”, será exibida uma lista de pessoas que possuem
pendências quanto a assinatura de documentos (e que satisfazem os filtros
aplicados).

Consulta Avançada
Exibe lista de relações de pessoas com documentos (assinados ou não). Precisa do perfil
Administrador.

1. Após acessar a aplicação, vá ao menu “Funcionalidades”, opção “Consultas” e em
seguida “Consulta Avançada”;

2. Será exibida uma tela de filtros, onde você poderá selecionar que dados deseja ver,
por exemplo, de um documento específico, situação funcional do
servidor/magistrado, etc.

3. Após clicar em “Pesquisar”, será exibida uma lista de pessoas e suas relações com
documentos, assinados ou não (e que satisfazem os filtros aplicados).


