Orientações de procedimento para importação de boleto com item de
condução do oficial de justiça não utilizado no SAJ para emissão de
mandado no eproc.
Foi implementado no eproc uma ferramenta que permite aproveitar no eproc as
diligências recolhidas no SAJ para pagamento das conduções dos oficiais de justiça. Essa
ferramenta consiste em importar o boleto com o item de condução que não foi utilizado
ainda no SAJ. Veja como fazer:
Nos processos migrados, ao acionar a ação "Custas", foi adicionado o botão
Importar Boleto, que está disponível para todos os perfis internos que possuem acesso às
custas do processo e para os advogados.

Na próxima tela, selecione a parte responsável pelo recolhimento do item e clique
em “Importar Boleto”. Em seguida, abrirá a tela de importação de boleto SAJ:

A consulta do boleto poderá ser realizada indicando o “Nosso Número” que é o
número do boleto ou pelo “Número da GRJ”. As informações poderão ser visualizadas na
Certidão de Pagamento de Guia, conforme imagem que segue:

Dica! Quando o processo é migrado não há informação no eproc que existe item

disponível para importação. Desta forma, se o usuário verificar a disponibilidade no SAJ,
ao migrar para o sistema eproc é possível incluir um lembrete com as informações
necessárias para efetivar a importação (nosso número, número da GRJ e o número do
evento).

Em seguida, na tela de importação, incluir o número no campo “Consultar por” e
selecionar a opção desejada. Caso opte por consultar pelo número da GRJ, deve-se digitar
a numeração inserindo ponto e traço:

Após clicar em consultar, serão apresentadas os dados do boleto e o botão
“Importar” estará disponível para efetuar o procedimento:

Serão informados somente boletos em que todos os itens de condução estejam
disponíveis no processo. Se um dos itens já foi vinculado ao mandado no SAJ, este boleto
não estará disponível para importação e o sistema indicará a impossibilidade.

Ao informar um boleto que não poderá ser importado ou que já foi importado, os
motivos do erro serão apresentados para o usuário:

Sendo o procedimento realizado corretamente, o sistema informará que a
importação foi efetuada com sucesso:

As informações da guia estarão disponíveis na tela de CUSTAS do processo. Ao
clicar em “Itens da guia” serão exibidos os dados do boleto importado e o usuário que
efetuou o procedimento.

Importante! Não é necessário lançar evento no processo tendo em vista que o
evento de juntada de custas já consta nas movimentações migradas do SAJ.
Uma vez efetuado o procedimento de importação, usuários internos poderão
utilizar o item na emissão de minuta de mandado e estará disponível no campo “Dados de
Custas do Mandado”:

Após finalizado o mandado, as informações poderão ser consultadas no ícone de
“Visualizar Condução” pela área de minutas do processo:

Para o advogado a visualização do item importado e vinculado à mandado expedido
no eproc, poderá ser realizada pela tela de CUSTAS do processo, conforme segue:

