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RESUMO
O Portal dos Auxiliares da Justiça foi atualizado para atender demandas recebidas dos Magistrados, Auxiliares da
Justiça e Unidades Judiciais.

FUNÇÕES CONTEMPLADAS NA NOVA VERSÃO
VARAS JUDICIAIS
•

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE BUSCA PARA CORRIGIR E OTIMIZAR OS RESULTADOS POR:

o
o
•

Nome completo do Auxiliar da Justiça;
Especialidade;

CRIAÇÃO DE NOVO CAMPO “BIOGRAFIA” NA BUSCA - Busca por textos inclusos na biografia do Auxiliar da

justiça;
•

REMOÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE NOMEAÇÃO – Permitir que Magistrados, Escrivães judiciais e funcionários da

vara possam remover ou restaurar uma nomeação equivocada;
•

ALTERAÇÕES NA FUNCIONALIDADE OCORRÊNCIAS – Inserção de mensagem informando que este campo é

específico para intercorrências sobre os Auxiliares da Justiça;
•

CORREÇÃO NA TELA DE LOGIN – Ajuste no texto informativo sobre o usuário de login e tratamento de usuários

quando informarem o sufixo @tjsp.jus.br.
•

CORREÇÃO NO E-MAIL DE NOMEAÇÃO – Ajuste nos textos do corpo do e-mail de nomeação dos Auxiliares da Justiça.

AUXILIARES DA JUSTIÇA
•

DISPONIBILIZAÇÃO / INDISPONIBILIZAÇÃO DE FUNÇÃO – Função que permite ao Auxiliar se auto desabilitar de

uma função.
•

FUNÇÃO (TÍTULO) PARA OUTROS DOCUMENTOS – Adição da função para nomear o tipo de “outros”

documentos que não consta na lista pré-carregada;

VARAS JUDICIAIS - IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE BUSCA
Correção e otimização dos resultados da busca por “NOME COMPLETO” do Auxiliar da Justiça e sua “ESPECIALIDADE”.
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•

A busca traz todos os resultados que contenham apenas as combinações das palavras informadas com ou sem
caracteres especiais (à, â, ç, ...). EX.: “Antonio Carlos”.

•

Correção pesquisa no campo “ESPECIALIDADE”, facilitando a busca por especialidades compostas, EX.:
Engenharia Elétrica.

VARAS JUDICIAIS - CRIAÇÃO DE NOVO CAMPO “BIOGRAFIA”
Novo campo “Biografia” no filtro de busca, para localizar textos contidos na biografia do cadastro dos Auxiliares
da Justiça.
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VARAS JUDICIAIS - REMOÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE NOMEAÇÃO
Se a Vara efetuar uma nomeação equivocada o sistema permitirá a remoção visual desta nomeação, bem como a
sua restauração.

Páginá4

•

Antes da remoção o sistema solicitará uma justificativa que ficará visível apenas para as Varas.

•

Para a restauração será possível “exibir nomeações removidas” e restaura-las no caso de uma mudança na
decisão.

VARAS JUDICIAIS - ALTERAÇÕES NA FUNCIONALIDADE OCORRÊNCIAS
Inserção de mensagem informando que o sistema Auxiliares da Justiça não dispõe de funcionalidade para intimação
dos autos e que o campo “Ocorrência” é exclusivo para informar intercorrências sobre os Auxiliares da Justiça.
A referida mensagem possui um checkbox para que seja tomada ciência e somente então o botão “salvar” será
habilitado.

VARAS JUDICIAIS - CORREÇÃO NA TELA DE LOGIN INTERNO
Ajuste no texto informativo sobre o usuário de login e tratamento de usuários quando informarem o sufixo
@tjsp.jus.br.
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VARAS JUDICIAIS - CORREÇÃO NO E-MAIL DE NOMEAÇÃO
Ajuste nos textos do corpo do e-mail de nomeação dos Auxiliares da Justiça.

AUXILIARES DA JUSTIÇA - DISPONIBILIZAÇÃO / INDISPONBILIZAÇÃO DE FUNÇÃO
Em atendimento às demandas de Auxiliares da Justiça que solicitaram a retirada definitiva ou temporária de seu
cadastro para novas nomeações.
•
•
•
•
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A ação permite ao auxiliar indisponibilizar a função ao qual não pretende atuar e no caso de desistência
retomar as atividades, disponibilizando novamente a função;
Após a indisponibilização, nenhuma vara conseguirá nomear o Auxiliar naquela função;
As nomeações já efetivadas permanecem ativas. Eventuais desistências deverão ser comunicadas, por
peticionamento, direcionadas ao Juízo do processo.
Esta ação não influencia em eventual inativação pela corregedoria.

AUXILIARES DA JUSTIÇA - INCLUSÃO DE LABEL (TÍTULO) EM OUTROS DOCUMENTOS
Para melhor identificação, foi adicionada funcionalidade de descrição do nome do documento categorizado como
“Outros”.
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