NOVIDADES DA VERSÃO 8.12 - EPROC

USUÁRIOS INTERNOS

1. Expedição de mandados e cartas AR para Entidades: A partir desta versão é possível
a expedição de mandados e cartas para entidades. Essa funcionalidade deve ser utilizada
em casos excepcionais, pois as Entidades no eproc possuem a prerrogativa de receberem
de intimação e citação eletrônica. Na hipótese, de aparecer a informação "Não há
endereços cadastrados" (imagem abaixo), no momento de selecionar a Entidade para
emissão das minutas de AR ou mandado, entre em contato com o suporte eproc para
regularizar a situação.

2. Editar dados criminais - perfil plantão: Liberado para o Perfil de Plantão, o Botão de
Editar no bloco Dados Criminais, na tela na Capa do Processo.

3. Novo campo em Dados Criminais: As datas de trânsito em julgado ficam disponíveis na
tela e dados criminais.

4. Consulta processual: Agora você pode consultar processos através do número do
respectivo inquérito. Na consulta processual, selecionar 'IPL' no campo Tipo de Pesquisa.
No campo 'Núm. do IPL', o campo Delegacia passa a ser opcional, bastando preencher o
primeiro campo.

5. Lista de processos por Localizador: Agora a tela "Lista de processos por Localizador"
possui Preferências. Estas Preferências podem ser marcadas para exibição no painel inicial,
em uma área logo abaixo de 'Meus Localizadores' denominada 'Processos por
Localizador'. Para isso basta marcar a opção: Exibir no painel inicial. Poderá ser exibido no
painel inicial listas de processos envolvendo mais de um localizador utilizando operações
lógicas E ou OU entre eles. A operação E é limitada a três localizadores.

6. Solicitar informação sobre devolução de AR: Alterado o comportamento da ação
'Solicitar informação sobre devolução de AR' para informar o usuário sobre a necessidade
de registrar reclamação no Fale Conosco dos Correios. No painel principal, em "Carta AR",
acesse "Enviadas (há mais de 40 dias) sem devolução" e clique no "!" na coluna "Ações",
referente ao AR que deseja consultar e siga os passos. Uma nova linha será adicionada ao
painel principal na seção Carta AR "Solicitada Informação de Devolução AR".

7. Intimação eletrônica: Ao selecionar o evento 'Expedida/certificada a intimação eletrônica
- Contrarrazões' o eproc passa a sugerir como evento indicado o último Recurso Especial
ou Recurso Extraordinário do processo (se houver). Da mesma forma, ao selecionar o
evento 'Expedida/certificada a intimação eletrônica - Contrarrazões ao(s) agravo(s)' a opção
sugerida pelo eproc de evento indicado será o último Agravo Interno, Agravo de Decisão
Denegatória de Recurso Especial ou Agravo de Decisão Denegatória de Recurso
Extraordinário do processo (se houver).

8. Lista de processos por localizador: Passa a ser exibida a informação ´Sem procurador
- Citado por Edital´, quando for o caso.

9. Réu Foragido: Em informações adicionais foi criada a etiqueta Réu Foragido, que se
marcada com valor SIM, adicionará uma tarja no processo.

10. Minutas Expedição de Ofício - Juntada em outros processos: Ao juntar um ofício
através do evento 'Expedição de ofício' quando for juntado a outro processo também,
passará a constar o número do processo de destino ao qual o ofício será anexado, no
seguinte formato: 'Expedição de ofício - documento anexado ao processo
NNNNNNN-DD.AAAA.JTR.OOOO' No processo de destino o evento apresentará o seguinte
formato: 'Juntado(a) - ofício expedido nos autos NNNNNNN-DD.AAAA.JTR.OOOO referente
ao evento y', de forma semelhante ao que já ocorre com os eventos de traslado de
documentos.

11. Destinatário de minutas: Agora é possível informar a seleção de destinatário na
criação de minutas de despacho, ato ordinatório, etc. Passa a ser habilitada a associação
de destinatário com qualquer tipo de minuta, permitindo o uso de TAGs para obter
informações sobre a pessoa específica na minuta, desde que selecionado o destinatário na
tela de configuração de minutas.

12. Bens apreendidos: O Perfil de Distribuição pode desativar bens apreendidos
cadastrados por Perfis da Unidade Judicial.
Perfil Chefe de Cartório: Possui autorização para excluir somente o que o seu Órgão
de lotação cadastrou.

Perfil Distribuição: Consegue desativar bens cadastrados pela Unidade Judicial.

13. Sequencialidade de eventos: Na hipótese de lançar evento em desacordo com a
situação do processo, como por exemplo, lançar evento de despacho para processo com
situação MOVIMENTO, o sistema emitirá a mensagem do erro de agendamento de
evento "Erro A situação atual do processo não permite realizar a movimentação
selecionada".

14. Agendamento de Intimações: É possível agendar intimações também para
documentos do tipo Ofício, utilizando o evento "Expedição de ofício''.
__________________________
MANDADOS
Perfil de Unidade Judicial (Chefe de Cartório, Servidor Unidade Judicial Avançado e
Servidor Unidade Judicial)
15. Atos do mandado: Agora é possível editar os atos do mandado quando o modelo
utilizado possuir atos cadastrados (PERFIS DE UNIDADE JUDICIAL).

16. Mandados para Entidades: Agora é possível a expedição de mandados e cartas para
entidades que permitem citação eletrônica desde que no cadastro da entidade esteja
configurada a opção de receber mandados (PERFIS DE UNIDADE JUDICIAL).

Novidades para usuários com perfil de Servidor de Ceman e Oficial de Justiça
17. Qualificação de Endereços: O eproc passa a permitir que o Oficial de Justiça faça a
qualificação de qualquer endereço do destinatário, desde que o endereço seja atendido pela
Central de Mandados.

18. Preferências: Disponibilizada preferência em configurações personalizadas, que se
marcada como "Ativado", permite que o servidor da Central de Mandados ao clicar no botão
'Certificar', será exibida uma mensagem de confirmação para que o usuário revise os dados
da devolução e confirme a operação.

Mensagem de confirmação:

19. Impressão de mandados: Na nova versão é possível escolher a caixa “Selecionar
Tudo” para marcar todas as opções de impressão, bem como o sistema grava essas
preferências para a próxima impressão.

20. TAGs Renomeadas: as TAGs referentes a mandados de prisão: agora começam com o
texto MANDADOPRISAO. Também foi corrigido o funcionamento das TAGs de mandados
de prisão e criação de TAGs para todos os dados que podem ser informados na criação de
mandado de prisão.
21. BNMP - Mandados de Prisão e Alvarás de Soltura: Alterado o painel de mandados de
prisão para exibir apenas os tipos de documentos que possuem integração com o BNMP e
que estão em uso pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

__________________________

USUÁRIOS EXTERNOS

22. Lista de processos do procurador: na tela do perfil do analista da procuradoria está
disponível o campo para filtro "Pendência do Fluxo de Tramitação Direta".

23. Reinicialização de senha: O perfil de ESCRIVÃO CHEFE (polícia) pode reinicializar a
senha dos usuários da entidade na qual atua.

__________________________

CORREÇÕES
24. Retorno do BMNP: Corrigido erro no retorno da consulta ao BNMP quando a pessoa
havia sido inativada no BNMP.
25. Alvará de Soltura - BNMP: O sistema agora evita que alvarás de soltura que não
tenham sido concluídos no BNMP possam ser marcados como 'Publicados' no eproc.
26. Alvará de Soltura - BNMP: Passa a ser possível criar alvará de soltura para o BNMP
quando o destinatário possui mais de um RJI associado, caso em que houve unificação de
RJI.

