NOVIDADES DA VERSÃO 8.6 - EPROC
Bens Apreendidos - Consulta - Agora você pode consultar os bens
apreendidos clicando na TAG 'Possui Bens Apreendidos'. Para usuários de 2o
Grau, a consulta deve ser feita através do respectivo processo de 1o Grau.

Consulta Processual - Consulta Pública - Agora é possível consultar a 'árvore'
de documentos a partir da consulta pública de um processo (número + chave do
processo), mantendo-se as regras de sigilo já estabelecidas.

Gerenciamento de partes - Justiça Gratuita - Foi disponibilizada a opção
REQUERIDA EM RECURSO para permitir a remessa dos autos para a instância
recursal (TRF ou Turma Recursal), conforme o art. 99, §7.º, CPC. Ou seja,
quando o apelante não tem justiça gratuita no 1G, mas irá requerer no 2G.

Atalhos - Botões de acesso rápido 1, 2 e 3 - Ao clicar com o botão direito do
mouse é aberta uma NOVA ABA. Acompanhe nas imagens.

Inquéritos - Tramitação direta - Inclusão de advogados - Agora a
Polícia pode incluir Advogados em Inquéritos Policiais com Nível de SIGILO 2.
O eproc gera automaticamente uma Permissão EXPRESSA para o Advogado
incluído. Esta permissão pode ser visualizada e/ou revogada pelo próprio usuário
da Polícia peticionante através da ação 'Permissão/Negação expressa'
Informação Processual - Envio de emails - advogados - Em relação às
informações processuais encaminhadas via e-mail, os advogados passarão a
receber apenas um e-mail diário todas as notificações de prazo do dia anterior.
Partes - Situação de parte - Disponibilizada a situação de parte
REABILITAÇÃO CONCEDIDA em substituição à situação REABILITAÇÃO NÃO
REVOGADA, a qual foi desativada.
Remessa ao TRF - Check list - Na rotina REMESSA TRF o item APELADO FOI
INTIMADO PARA CONTRARRAZÕES passa a verificar efetivamente se TODOS
os apelados foram intimados. Entretanto, essa crítica NÃO impede a remessa,
caso reste algum APELADO sem intimação, pois por vezes, nem todos do
processo são efetivos apelados.
Prevenção - apenas para processos de competência criminal - Alteração na
prevenção de processos do 2º grau. Passa a considerar preventos somente
os processos em que o originário de 1º grau tenha o MESMO JUÍZO do processo
originário do processo que está sendo distribuído.
Petição Inicial - Inquérito - Distribuição - Quando da distribuição de processos
criminais, (na etapa 5/5 do peticionamento eletrônico) passa a ser exibida a
opção para marcar 'Réu Preso'. Se marcada o processo: é incluído no painel
inicial: 'Processos com Réu Preso'; é incluído no localizador URGENTE; ganha
a etiqueta 'Réu Preso' na capa.

Central de Mandados - Disponibilizados relatórios de distribuição e juntada de
mandados para a Central de mandados.
Edição do mandado - Agora é possível visualizar as cidades atendidas pelas
respectivas Centrais de mandados durante a criação do mandado.
Modelos de minutas - Agora as SUGESTÕES de modelo de minutas, passam
a desconsiderar modelos/textos padrão sem uso a mais de 1 ano no caso de
sentenças, acórdãos, relatório e voto (e equivalentes) e 6 meses sem uso para
demais modelos/textos padrão.
Perícias - Designação de perícias em bloco - O eproc passa a permitir a
designação de perícias em bloco sem que haja a obrigatoriedade de cadastrar
previamente a reserva de horários para perícias.
Modelos de minutas - Agora na consulta de modelos de minutas, a sugestão
passa a considerar o JUÍZO do processo.
Usuários - Central de Mandados - Disponibilizado para servidores de Central
de Mandados a possibilidade de cadastrar usuários. Menu Textual - Usuários /
Cadastro de Usuários.
Relatórios - O eproc passa a exibir a Classe do processo na lista de mandados
da Central de Mandados.
Listagem de Mandados - CEMAN - Opção GERAR PLANILHA - no 'Relatório
de mandados'. Veja como fazer, observando as imagens:

Realize o filtro necessário e clique em Gerar Planilha

O sistema gera uma planilha, conforme imagem abaixo

Relatórios - Relatório Geral - Para obter o relatório de uma só vez (sem
paginação), clique em Relatório - Relatório Geral, realize o filtro necessário e
clique em 'Gerar a planilha'. A Planilha passa a conter a data de autuação dos
processos e a indicar o último evento lançado em cada processo, com a data
desse evento. Acompanhe nas imagens:

Realize o filtro necessário e clique em consultar

Selecione os processos e clique em Gerar Planilha

Planilha gerada:

Localizadores - Criação de Localizadores - Correção - Corrigido problema que
ocorria ao criar um localizador do órgão com nome coincidente ao localizador de
outro órgão.
Ceman - Cadastros - Oficiais de Justiça - Foi simplificado o procedimento de
cadastro de oficiais de justiça e também a associação de oficiais de justiça com
as zonas atendidas.
Intimação eletrônica - Foram disponibilizados novos eventos de intimação para
as APS/ADJ visando melhorar a integração com estas unidades: a) intimação

eletrônica - expedida/ certificada - Requisição; b) intimação eletrônica - expedida/
certificada - Requisição de Pagamento.

