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NOVIDADES DA VERSÃO 8.28 -
EPROC

 
USUÁRIOS INTERNOS 1G

USUÁRIOS CENTRAL DE
MANDADOS/OFICIAL DE
JUSTIÇA 1G e 2G

USUÁRIOS INTERNOS
2G

USUÁRIOS EXTERNOS



A versão 8.28 do eproc

trouxe alguns benefícios

para usuários internos do

primeiro grau de jurisdição.

Relatórios, filtros, minutas, 

Usuários Internos 1G
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Agora para os perfis de chefe de cartório e servidor de

unidade judicial avançado temos o filtro por localizadores no

"Relatório de declinação de competência para outros

tribunais": 

Em Menu textual, Relatórios selecionar: Declinação de

competência para outros tribunais > funcionalidade Filtrar

(ícone                 ) . 

O usuário poderá utilizar os campos de filtro para o relatório

da forma que desejar, inclusive, relatório por localizadores.

Declinação outros tribunais
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No relatório de possíveis preventos, há três (3) novas

informações disponíveis: Data da sentença, Documento da

sentença e a Data do trânsito em julgado.

Resultado da prevenção:
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No Menu Textual / Execução Penal / "Relatório Entidade x

Prestador", o sistema apresenta duas novas opções:

[X] Exibir somente entidades habilitadas para receber

prestadores (?)

[  ] Exibir somente entidades com prestadores vinculados

A primeira opção aparece marcada por padrão e o resultado

é mostrar apenas entidades que estão aptas a receber

prestadores, conforme opção do cadastro da entidade. 

A segunda opção deve retornar relatório com as entidades

que possuem prestadores vinculados.

SISCOPEN - Disponibilização de novo
relatório: 
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A versão 8.28 traz o campo Tipo de veículo preenchido ao

editar bem apreendido. Ações > Bens Apreendidos > Alterar

Bem. Na versão anterior, ao editar um bem, o campo "Tipo

de Veículo" vinha por padrão o item "Escolha".

Bens apreendidos - Veículos
Automotores: 
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Manter jurados na audiência de sessão
de julgamento de júri

O usuário da unidade judicial deverá seguir os seguintes

passos:

1) consultar processo desejado:

2) no processo, em ações>audiência:

3) em ações>clicar no ícone “alterar audiência”:

4) No “Campo Reunião do Júri” (talvez seja necessário descer

a barra de rolagem menor para aparecer a opção na tela),

selecionar a reunião e clicar em confirmar alteração de

reunião. Disponibilizará em ações o ícone “Jurados da

Sessão”.
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5) Funcionalidade Ação Jurados da Sessão: retornar na tela

“Audiências” em ações clicar no ícone “Jurados da Sessão” :

6) Funcionalidade Incluir na Sessão: “Jurados da Sessão”:

Selecionar um ou mais jurados na lista “Relação de Jurados

da Reunião” e clicar no botão “incluir sessão”.  Assim, cria-se

novos registros, ou atualizados os existentes, em “Jurados

Atuantes na Sessão”.
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7) Funcionalidade "Remover da Sessão”: quando desejar

remover jurado da sessão se faz necessário selecionar um

ou mais jurados na lista "Jurados Atuantes na Sessão" e

clicar no botão "Remover da Sessão".  Então, atualizam-se os

registros existentes em "Relação de Jurados da reunião".
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A versão 8.28 do eproc passa a disponibilizar, nos dados da

parte, a situação dos endereços vinculados à pessoa. 

Basta clicar em cima do nome da parte que deseja

consultar, na capa dos autos, para ter acesso a informação

da situação dos endereços e também acesso ao novo botão

"Imprimir Endereços".

Situação dos endereços disponíveis na
tela de dados da parte: 
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O sistema irá gerar um documento conforme este abaixo:
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Relatório de bens apreendidos - Incluir
uma coluna com a Situação do processo:

Inclusão da coluna Localização, na relação de bens

apreendidos cadastrados em cada processo.

Relação de Bens do processo:

Na versão 8.28 do eproc, no Relatório de Bens Apreendidos,

foi incluída coluna e critério de exibição "Situação Processo":
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A versão 8.28 passa a permitir a realização do traslado de

documentos entre processos com sigilo Nível 1.

Traslado de documentos entre
processos com Segredo de Justiça
(Nível 1):
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É possível agora refinar a pesquisa por nome de pessoas,

basta flegar em "Nome exato" ao lado do campo "Pesquisar

pelo nome". Esta melhoria evita que a consulta retorne

muitos registros, inviabilizando a pesquisa. 

Pesquisa de pessoas na tela de inclusão
de destinatário de mandados:
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Possibilidade de cadastrar novo RJI para a parte quando o

RJI atual estiver desativado ou for inexistente no BNMP/CNJ.

BNMP:
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Agora quando é desativado o evento que contenha minuta o

Status da minuta “anexada ao processo” passará para o

Status “desanexada” conforme Figura 01, ficando disponível

nos recursos da minuta a ação “anular minuta” conforme

Figura 02. Após desanexar é possível também reanexar

clicando no clips “enviar minuta para movimentação”

conforme Figura 03 ou Anular definitivamente e minuta

clicando no ícone “X”, passando a ter o status “anulada”

conforme figura 04.

Minutas - Desanexadas agora são
exibidas na lista de minutas do
Processo:

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Agora na capa do processo os localizadores fixos são

identificados com o ícone “Alfinete”.

Localizadores fixos na capa do
processo:
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A partir da versão 8.28 do sistema eproc, o Relatório de

Declinação de Competência para outros Tribunais passa a

exibir apenas os processos vinculados à Unidade solicitante.

Como pode-se observar na tela abaixo, versão atual quando

solicitado o relatório o sistema apresenta todos os

processos declinados e recebidos por declinação de todas

as comarcas do Estado de Santa Catarina: 

Restringir acesso aos processos da
vara no "Relatório de declinação de
competência para outros tribunais":
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Ao passo que, na versão 8.28, com a mesma lotação e perfil,

o “Relatório de Declinação de Competência para outros

Tribunais” apresenta somente os processos declinados e

recebidos de outros tribunais da Vara solicitante:
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Observe que houve uma pequena alteração no layout da

ferramenta “Cadastrar Modelos de Veículos” (sem alteração

de ordem nos botões): menu> tabelas básicas>> cadastrar

modelos de veículos:

Cadastrar Modelos de Veículos
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A versão 8.28 do eproc traz a tela de Tabelas Básicas - Classe

Prevento Judicial com nova apresentação. Assim, pode-se

observar a comparação entre a tela atual e em seguida a da

versão 8.28:

Tela Atual:

Migração de tela: Tabelas básicas -
Classe Prevento Judicial:
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Tela Versão 8.28:
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No relatório “Declinação de Competência para Outros

Tribunais”, ao selecionar processos na lista do relatório é

exibida a opção de devolução:

Relatório Declinação de Competência
para Outros Tribunais” - Devolução em
Bloco:
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Para o perfil Administrador, a tela do Mapa da Distribuição

passa a conter um campo de pesquisa do “Juízo”,

permitindo filtrar informações. Houve uma pequena

alteração no layout das opções da funcionalidade

“exportar”.

Relatório Mapa de Distribuição:
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Foi implementado melhorias no painel inicial, sendo que o

eproc passa a exibir as seguintes informações:

- Processos suspensos com acórdão publicado;

- Processos suspensos com trânsito em julgado.

Painel Inicial - Controle de temas
repetitivos e repercussão geral:
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O Sistema permite realizar alterações no cadastro,

permitindo a inclusão do CNPJ de cadastro já existente no

sistema, associando a Entidade Assistencial.

A tela encontra-se disponível no menu lateral, opção

GERENCIAR ENTIDADES ASSISTENCIAIS, escolher a opção

representada pelo ícone        , realizar as alterações e SALVAR.

Cadastro de Entidade Assistencial:
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Está disponível um novo padrão visual na listagem de

mandados no Painel Gestão de Mandados. 

É possível selecionar as colunas a serem visualizadas na

listagem a partir do “olho”, à direita, acima da listagem de

mandados. 

Usuários Central de
Mandados / Oficial de
Justiça 1G e 2G

A versão 8.28 traz muitas mudanças visuais no
Painel do Servidor da Ceman e do Oficial de
Justiça.



31

À direita na tela, há as opções de Download desta listagem.

Ao selecionar mais de um mandado, o Painel disponibiliza as

ações em bloco.

Veja abaixo:
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A versão 8.28 traz como novidade o botão voltar para os

seguintes painéis: Gestão de Mandados > Cadastros >

Cargos; Cargos Zona e Zonas. Verifique como exemplo a

imagem do painel Gestão de Mandados > Cadastros >

Cargos.

Novo botão Voltar para Gestão de
Mandados:
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A ação de Certificar Mandados é das mais importantes e

usadas pelos Oficiais de Justiça. Por isso, a versão 8.28 traz o

ícone de Certificar Mandados como uma das primeiras, na

coluna Ações, para que não seja preciso clicar no "..." para

acessá-la. 

Outra novidade é o botão desmarcar impressão, disponível

ao perfil servidor central de mandados. 

Quando uma impressão de vários mandados acaba sendo

interrompida, por qualquer motivo, os mandados que foram

marcados acabam ficando com o V de indicação de

impresso (na segunda coluna). 

Assim foi criado o botão Desmarcar Impressão, que remove

essa marcação de um mandado.  

Melhorias nas ações da tela de
mandados:
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(Imagem 1 - ícone certificar mandados fica entre os primeiros na coluna ações)

(Imagem 2 - botão que remove a marcação “V” de um mandado)

Observe nas imagens 1 e 2: 
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O botão Desmarcar Impressão é configurável pela Central

de Mandados. O usuário com perfil Servidor Ceman acessa

"Gestão de Mandados - Preferências" e dispõe da opção

"Impressão - Bloquear recurso Desmarcar Impressão para

Oficiais de Justiça". Selecionando esta opção, não aparecerá

a ferramenta “Desmarcar Impressão” para o Oficial.

Personalização da Ceman para definir
se Desmarcar impressão deve ser
usado por oficiais:
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Em gestão de mandados, na nova versão, nos dispositivos

móveis aparecerá, além do número do processo e ações, o

número do mandado e destinatário do mandado em gestão

de mandados.

Adaptar tabela da tela de mandados
para uso em tela de celular:
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Na nova versão é possível realizar a inclusão automática dos

números de mandados na tabela do popup quando for

informado o número do mandado na caixa de texto. Para

isso, o servidor deverá ir em gestão de mandados, incluir

mandados, inserir o número do mandado e incluir. Dessa

forma aparece o número do mandado, número do processo,

destinatário e situação do mandado em popup.

Melhoria popup em Incluir Mandados: 
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Nos relatórios de mandados (distribuições e devoluções)

está sendo possível selecionar mandados na lista e executar

ações em bloco. Isto deve ser bloqueado, pois nos relatórios

os mandados podem ser exibidos de forma duplicada o que

pode causar problemas nas ações em bloco ou na listagem.

Nos relatórios as ações em bloco não devem ser exibidas e a

coluna de seleção de mandados não é necessária.

Nos relatórios de mandados, permitir que as ações

individuais sejam executadas, exibindo a coluna de ações

com os recursos possíveis.

A ação de Alterar Localizador não deve ser exibida (em bloco

ou individual) se a central de mandados não possui

localizadores cadastrados. Da mesma forma que é feito para

exibir o painel inicial de Mandados por Localizadores.

Melhorias na exibição de ações dos
mandados:
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A personalização "Diferenciar links que foram clicados nas

telas da central de mandados" não está funcionando na

nova tela de listagem de mandado

Personalização de marcar links de
mandados visualizados não está
funcionando:
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Na tela de listagem de mandados mediante a funcionalidade

"Incluir Mandados", agora é possível para os usuários com

perfil servidor da Ceman e Oficial de Justiça criarem uma

lista de mandados de acordo com algum critério não

definido no sistema.

Clique em menu textual >> Gestão Mandados >> Mandados 

 >> Incluir mandados >> no campo número do mandado

digite o número desejado >> Incluir >> Finalizar.

Incluir Mandados na listagem de
mandados:
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Alteração do ícone         que permite visualizar a lista de filtros

personalizados, bem como importar preferências de

usuários do mesmo órgão CEMAN. 

No menu textual, o usuário da CEMAN com perfil de servidor

ou oficial de justiça deverá selecionar em gestão de

mandados: mandados> ícone filtros personalizados>

importar preferência. 

Nos campos digitar sigla/nome e selecionar a preferência

desejada em "preferência a importar". Após, clicar em salvar.

Pronto! A preferência estará importada com sucesso.

Correções nos filtros personalizados da
tela de listagem de mandados: 
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Se desejar que seja padrão ou apareça na tela inicial, nesses

campos deixar assinalado :
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A partir da versão 8.28, sempre que houver alteração do

nome da parte, no processo, tal alteração alcançará o

módulo de Gestão de Mandados (GM), no que se refere aos

eventos do processo. Observe no exemplo demonstrado

abaixo. No caso fictício, foi expedido um mandado para uma

parte de nome com final GUIERI.

Atualização do nome de usuário em GM
quando há alteração de nome na capa
dos autos:

Após o mandado já estar expedido no processo, houve a

alteração do nome da parte, com acréscimo de um

sobrenome: RAMOS. Observe:

A alteração do nome da parte, na capa dos autos, impactou

o módulo GM, com alteração do nome da parte no evento

34, que já constava nos autos.
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Tal alteração não modifica a minuta assinada na coluna

documentos do evento 34, mas impacta em GM, alterando o

nome do destinatário na coluna de mandados do Oficial de

Justiça e do servidor de Central de Mandados. A atualização

do nome da parte também pode ser percebida na certidão

confeccionada pelo OJ e também no uso de tags, veja:
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Na versão 8.28 o modelo matriz de certidões para a

certificação de mandados, pelos oficiais de justiça, passa a

ser CERTIDÃO - MANDADOS.

Alteração de nome do modelo matriz:
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Está disponível para o usuário uma nova tela para pesquisa

de mandados. A tela deve ser acessada pelo menu Gestão

de Mandados > Consulta > Mandados. É possível realizar a

pesquisa mediante o número do mandado ou número do

processo. Para obter o resultado da pesquisa, basta digitar o

número e clicar no botão consultar. Na consulta, serão

disponibilizadas as seguintes informações: Nº do Mandado;

Nº do Processo; Destinatário; Recebimento; e Situação. 

Criação de tela para pesquisa de
mandados:



48

Migração de listagem do histórico de recursos da sessão de

julgamento:

Usuários Internos 2G

As telas do painel de sessão
listadas abaixo foram migradas
para o novo layout:

Painel da Sessão de Julgamento 
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Migração do recurso de cancelamento da sessão de

julgamento:

Migração de listagem do histórico de recursos da sessão de

julgamento:

Migração do recurso de exibição dos dados de conexão da

sessão de julgamento:
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Migração do recurso de visualização de estatísticas da

sessão:

Migração do recurso de encerramento da sessão de

julgamento:
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Migração do recurso de abertura da sessão de julgamento

Na nova tela de sessão, no painel inicial ao se clicar em

Pesquisa e no item Abrir/Fechar filtros avançados, se

houver mais de uma composição, aparecerá um campo de

filtro por composição:

Migração do recurso de visualização do relatório geral da

sessão de julgamento:
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Formato antigo

A tela do Mapa da Distribuição passa a conter um campo de

pesquisa, permitindo filtrar informações

Novo campo de pesquisa no Mapa da Distribuição

Novo layout da tela de cadastro de impedimentos de
magistrados 

Formato novo
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A partir da versão 8.28, minutas que foram desanexadas do

processo, seja pela exclusão do evento ou pelo

desenhamento da peça, deixam de ser consideradas como

excluídas/anuladas ou anexadas ao processo ganhando o

status "desanexada".

Uma vez no status "anexada", a minuta poderá ser anulada

em definitivo ou enviada novamente para a movimentação.

Minutas desanexadas

Possibilidade de traslado de documentos entre
processos com nível de sigilo 1.
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Localizadores marcados como fixos passam a ser
identificados na capa do processo:

Controle de temas repetitivos e repercussão geral no
painel inicial:

O painel inicial passa a mostrar 2 campos relativos a

processos suspensos com acórdão publicado e com trânsito

em julgado quanto a controle de temas.

O botão permite atualizar os dados conforme os temas

cadastrados em processos da unidade e os registros do

eproc sobre os temas repetitivos/IRDRs/repercussão geral.
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Relatório de bens apreendidos - coluna situação do
processo

Bens apreendidos - em processos que possuem bens
apreendidos cadastrados:

Disponibilizada a opção para incluir a coluna com a Situação

do Processo.

Agora na Relação de Bens do processo você poderá ver a

localização de cada bem.
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O EPROC comunica-se com o BNMP por meio do RJI. Em

princípio, o usuário deverá emitir um mandado de prisão

criando um RJI ou utilizando um já existente e válido.

Entretanto, em algumas situações, a publicação no BNMP não

é realizada de forma imediata. 

No intervalo aproximado de 30 dias, o BNMP verifica

automaticamente os RJIs não associados a documentos.

Assim, a parte poderá ter um RJI constante no EPROC porém

desativado no BNMP.

A novidade reside na possibilidade de o próprio usuário

conseguir associar um novo RJI, sobrepondo o anterior

inválido, sem a intervenção do suporte.

Permitir cadastro de novo RJI quando o RJI atual está
desativado no BNMP
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Deve ser permitido desde que o Jus Postulandi também se

coloque como parte da ação e registre o tipo de

representação: 41 'Representante' para o terceiro e 40

'Representado - art. 10, Lei 10.259/2001' para si.

Usuários Externos 

Possibilidade de Jus Postulandi distribuir processos
representando um terceiro:


