UNIDADE 4

Unidades Judiciais de 1º Grau

AULA 1
Objetivos de aprendizagem
Conhecer algumas informações e funcionalidades
da capa do processo.

UNIDADE 4 - AULA 1

4.1 Capa do processo
A capa do processo apresenta de forma detalhada as informações
do processo. Após se realizar a consulta pelo número do processo, o
sistema retorna as informações, por meio das quais é possível identificar dados cadastrais, data da distribuição, unidade judicial e fase
do andamento processual.
As informações estão associadas à cor da capa, de acordo com a classe processual escolhida; data de autuação; situação do processo; órgão julgador e magistrado vinculado; competência e classe; localizadores do processo; e, caso existentes, processos relacionados.

Toda vez que aparecer o símbolo ao lado de um campo ou informação,
é porque existe um histórico de todos os registros já existentes para
esse campo.

4.2 Lembretes
Os lembretes têm a finalidade de chamar a atenção para determinadas
situações e deixar uma informação para outros usuários que irão trabalhar com o processo (exemplo: o registro de que existe uma penhora no rosto dos autos).
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Para criar um lembrete, na capa do processo, na opção Lembretes o
usuário deverá clicar em Novo, descrever o que se fizer necessário e
salvar. No momento da criação, o usuário poderá selecionar a opção de
disponibilizar o lembrete para usuários internos ou externos (atenção:
se o lembrete for disponibilizado para o usuário externo, este poderá
visualizar o teor deles). O lembrete também poderá: ser direcionado a
um usuário específico (para tanto, basta indicar o usuário de destino
no momento da criação); e exibido no momento da movimentação do
processo (para isso, basta selecionar essa opção). Ainda poderá ser informado o período de validade do lembrete. As opções de cor de lembretes são amarelo, verde e vermelho.
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4.3 Assuntos
O CNJ, por meio da Resolução CNJ nº 46/2007, implantou as Tabelas
Unificadas do Poder Judiciário para uniformizar os nomes das classes,
assuntos e movimentações de processos judiciais na Justiça Estadual, na
Justiça Federal, na Justiça do Trabalho e no Superior Tribunal de Justiça.
A medida definiu quais nomenclaturas deveriam ser utilizadas nos sistemas de tramitação eletrônica de processos. No sistema eproc, o assunto
do processo é cadastrado pelo advogado no momento da propositura
da inicial. Se for constatado erro no cadastro ou se o usuário desejar cadastrar mais assuntos, na capa do processo, deverá clicar em Editar, ao
lado de Assuntos, e realizar a inclusão ou retificação necessária.

4.4 Partes e representantes
Na subtela partes e representantes, o sistema apresenta as informações referentes ao cadastro dos litigantes e seus procuradores.
Havendo necessidade de alterações, o usuário deverá clicar em Editar
e selecionar a opção desejada, podendo incluir, alterar e excluir os dados cadastrais da parte e do representante.
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4.5 Minutas
No sistema eproc, a ferramenta utilizada para a elaboração de textos
é denominada MINUTAS e é baseada em um editor de textos em html
- padrão web, em que são criados os expedientes como despachos, decisões, sentenças, atos ordinatórios, certidões, acórdãos, etc.
Na visualização do processo, subtela Minutas, o sistema permite a elaboração de textos em geral, por meio da opção nova minuta.
Também é possível a visualização das minutas geradas, das minutas
que foram anexadas ao processo (que tiveram o lançamento do evento), das minutas pendentes de movimentação e das minutas que foram
excluídas/anuladas.

As minutas podem ser feitas de forma individual, por processo ou em lotes.
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No entanto, devido à importância e complexidade do tema, as orientações para emissão de minutas serão abordadas em unidade própria.

4.6 Informações adicionais
Na subtela informações adicionais, o sistema apresenta uma série de
informações relevantes do processo, tais como chave do processo, justiça gratuita, penhora/apreensão de bens, antecipação da tutela, parte
com doença grave, grande devedor, nível de sigilo do processo, pessoa
com deficiência, criança e adolescente, idoso, penhora no rosto dos
autos, petição urgente e valor da causa.
Havendo necessidade de alteração dessas informações, o usuário deve
utilizar a opção editar e proceder à alteração necessária (exemplo: após
o magistrado decidir sobre eventual pedido de antecipação de tutela e
justiça gratuita, o servidor deve atualizar as informações do processo).
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