UNIDADE 4

Unidades Judiciais de 1º Grau

AULA 2
Objetivos de aprendizagem
Conhecer algumas informações e funcionalidades
da capa do processo.
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4.7 Ações
No sistema eproc, as ações são botões pré-programadas para movimentação de um processo.
Ao selecionar uma atividade, o sistema apresenta telas adicionais com
opções que devem ser preenchidas conforme a necessidade, como
por exemplo, um tipo de movimentação para encaminhar o processo
para o juiz.
Existem dois tipos de ações: as Ações do Sistema, que são nativas do
eproc, e as Ações Preferenciais, que são criadas pelos usuários.

4.8 Ações preferenciais
O sistema eproc possui telas que movimentam processos, criando
eventos em seu histórico de eventos. Essas telas possuem campos que
necessitam de preenchimento, dependendo da atividade a ser realizada, como, por exemplo, o tipo de movimentação para conclusão de um
processo – despacho/decisão, sentença, etc…
A ação preferencial otimiza o trabalho repetitivo. Assim, ao se clicar em
um botão, a tela que se quer utilizar já vem com todas as opções preenchidas e, ao se salvar a tela, movimenta-se o processo.
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Ao se escolher uma preferência, o sistema preenche automaticamente
os campos configurados, agilizando a realização de ações que são utilizadas com frequência. Essa preferência poderá transformar-se num
botão ou link na tela de movimento do processo.
É importante ressaltar que Ações Preferenciais não chegam a ser uma
automação, pois não criam os eventos ou minutas.
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4.9 Definição de eventos
No sistema eproc, evento é a definição para os atos processuais
realizados.
Esses eventos estão baseados na movimentação do processo, conforme
relação constante nas Tabelas Processuais Unificadas/CNJ.
Toda movimentação gerada no sistema eproc fica registrada no histórico
de eventos, com a indicação da data e horário de sua realização e a
identificação do usuário que lhe deu causa, informação acessível às
partes e aos procuradores cadastrados em cada processo.
Os eventos podem ou não conter documentos.
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4.10 Filtrar eventos
Na subtela Filtrar eventos, o sistema eproc possibilita ao usuário escolher
a forma como os eventos serão apresentados no histórico de eventos.
As opções disponíveis são:
a. Com documentos (o sistema irá apresentar, no histórico de eventos,
aqueles que possuam documentos);
b. De decisão (são os eventos que contenham despachos/decisões ou
sentença);
c. Externos (referem-se aos eventos incluídos pelo usuário externo,
como, por exemplo, procuradores das partes e peritos);
d. Marcados como relevantes (trata-se dos eventos assinalados com a
estrela, ícone visualizado na primeira coluna do histórico de eventos).

4.11 Visualização do processo
O sistema eproc possibilita três modos de visualização dos atos processuais: pelo histórico de eventos, pela Ação Árvore e também por meio
do Download Completo.
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a. Histórico de eventos: caso o usuário não selecione nenhuma opção
para filtrar eventos, a subtela de histórico de eventos apresentará toda
a movimentação ocorrida no processo.
b. Árvore: ao se clicar na ação árvore, o sistema abre uma nova janela
no navegador, onde apresenta a capa do processo e todos os eventos
do processo que possuam documentos, permitindo a seleção, impressão e download das peças processuais.

c. Download completo: essa opção está disponível em ícone no início
e final da tela de visualização da capa do processo e abre uma subtela
que permite ao usuário selecionar vários filtros e opções, para que o
sistema possa gerar um arquivo no formato pdf, com todos os eventos
e documentos do processo.

Quando o usuário utiliza o botão “Gerar Arquivo Completo”, o sistema
faz um agendamento da atividade e, após a conclusão, apresenta o status da operação, informando os dados do processamento, bem como a
possibilidade de “forçar nova geração de download completo”.
O sistema também faz o encaminhamento de e-mail para os endereços
do usuário logado no sistema, fornecendo as informações sobre o processamento e o período de disponibilidade do pedido
Após confirmada pelo usuário a opção Download Completo e terminado o processamento pelo sistema, na tela vai aparecer o resumo da
atividade e o link para efetuar o download do arquivo - opção BAIXAR
ARQUIVO.
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