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1. INTRODUÇÃO  

O módulo Agenda do CP-Pro Mais é dividido em 5 submódulos: 

 Contatos 

 Compromissos 

 Recados 

 E-Mail 

 Relatórios 

2. CONTATOS 

Submódulo destinado ao gerenciamento de todos os contatos (pessoas físicas e jurídicas) do escritório e/ou 
departamento jurídico. 

2.1 COMO CADASTRAR UM CONTATO  

Para cadastrar um contato, acesse o módulo “Agenda”, submódulo “Contatos” e clique no botão “Incluir”. 

 

2.1.1 CABEÇALHO 
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A primeira informação a ser escolhida no cadastro de um contato é se ele é uma pessoa física ou jurídica. 

Tanto para pessoa física quanto para jurídica, nenhum dos grupos listados do lado direito da tela é de 
seleção obrigatória. 

Após selecionar o tipo de pessoa o campo “Nome” deverá ser preenchido. 

Posteriormente um ou mais de um grupo poderão ser selecionados e as combinações possíveis são: 

2.1.1.1. PESSOA FÍSICA – USUÁRIO 

Somente pessoas físicas poderão ser do grupo “Usuário”. 

Após selecionar este grupo, será habilitado o campo “Escritório em que o usuário/advogado está alocado” e 
este campo será de preenchimento obrigatório. Nele deverá ser selecionado o Escritório Associado principal 
onde o usuário está alocado. 

Serão habilitadas as abas: tipo de integrante, disponibilidade, compromisso e direitos de acesso. 

2.1.1.2. PESSOA FÍSICA – CLIENTE 

Pessoas físicas e jurídicas podem ser clientes. 

Será habilitada a aba: honorários. 

2.1.1.3. PESSOA JURÍDICA – CLIENTE 

Pessoas físicas e jurídicas podem ser clientes. 

Será habilitada a aba: honorários. 

2.1.1.4. PESSOA JURÍDICA - ESCRITÓRIO 

Somente pessoas jurídicas podem fazer parte do grupo Escritório. 

 Associado/Correspondente/Filial 

Será habilitada a aba: configurações. 

Na aba “Dados da Empresa/Órgão” aparecerá um novo grupo de informações: “Configurações do 
Escritório Associado no Controle de Acesso”. Neste local poderá ser selecionado qual será o grupo 
pai do grupo criado pelo sistema para os usuários do escritório (se for o caso). 

Além disso, um “Escritório Associado” criará grupos de dados e usuários no “Controle de Acessos” 
(veja mais detalhes no manual do “Controle de Acessos”). 

Outra observação importante é com relação às contas correntes, ou seja, ao cadastrar um escritório 
na situação de associado/correspondente/filial, serão criadas, automaticamente, duas contas: Caixa e 
Conta para Movimento não Financeiro. 

 Outro 

Nenhuma aba será habilitada para este grupo. 

O Escritório do tipo “Outro” é aquele escritório que não é um associado/correspondente do seu 
Escritório.  

Pode-se usar para o cadastro de Escritórios conhecidos e que advogam para as partes contrárias, por 
exemplo. 

2.1.1.5. PESSOA JURÍDICA – ÓRGÃO 

Somente pessoas jurídicas podem fazer parte do grupo Órgão. 
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Ao cadastrar um contato do tipo “Órgão” deve-se preencher os dados do Órgão, tendo como endereço a 
sede principal do órgão judicial ou administrativo. 

Os órgãos cadastrados serão visualizados na seleção de órgãos (fóruns – localização física) de processos. 

Nota: No caso de cidades que possuem apenas um fórum, é comum que seja cadastrado somente um 
órgão indicando este fórum que será usado em várias comarcas e que em endereços do órgão sejam 
cadastrados os vários endereços de cada uma das cidades onde ele será usado. 

Ex: “Fórum Central” ou apenas “Fórum”. 

2.1.2 ABA “DADOS PESSOAIS” OU “DADOS DA EMPRESA/ÓRGÃO”  

Dependendo se o contato é uma pessoa física ou jurídica será habilitada a aba Dados Pessoais ou Dados 
da empresa/órgão respectivamente. 

 

O preenchimento do campo “CPF” pode se tornar obrigatório, assim como a justificativa, caso o mesmo seja 
marcado como “CPF/CNPJ não disponível”. Para isto, um usuário administrador deve acessar o menu 
Ferramentas  Opções  Agenda  Contato e selecionar as opções “Tornar obrigatório o preenchimento 
do campo CPF/CNPJ” e “Exigir o preenchimento do campo Justificativa”. 

No cadastro de um advogado ou estagiário, deve-se selecionar a opção apropriada no campo 
“Profissão/ocupação” da aba “Dados Pessoais”, para que o campo “OAB” seja habilitado. 

Caso a opção “usuário” esteja marcada, o campo “Colaborador do escritório” aparecerá selecionado e 
desabilitado, pois um usuário sempre será colaborador do escritório. Neste caso, além do escritório em que 
está alocado, também deverá ser informado um login para este novo usuário. 

Notas: O campo “Tratamento” deverá ser preenchido com o pronome de tratamento apropriado àquela 
pessoa física de forma que, ao emitir um relatório de contatos ou etiqueta ele aparecerá antes do nome da 
pessoa; 

Caso a Data de nascimento seja preenchida será possível tirar relatórios com os aniversariantes do mês, 
por exemplo. 



THOMSON REUTERS 

 

Agenda     7                   

 

Se o contato for uma pessoa jurídica, a aba “Dados Pessoais” dará espaço a outra aba denominada “Dados 
da Empresa/Órgão” na qual será possível inserir dados específicos de pessoas jurídicas. 

Sobre os campos CNPJ e Justificativa ficam as mesmas observações já fornecidas anteriormente sobre o 
CPF. 

Caso a pessoa jurídica cadastrada seja um escritório associado/correspondente/filial, um novo grupo de 
informações: “Configurações do Escritório Associado no Controle de Acesso” será exibido na aba “Dados da 
Empresa/Órgão”.  

Neste local será definida a localização do grupo de usuários criado automaticamente na inclusão de um 
escritório associado, se dentro de algum grupo de usuários já existente ou se na raiz dos grupos de 
usuários. 

Caso o novo escritório deva ficar dentro de algum grupo de usuários, basta selecioná-lo como seu pai, ou 
então não marcando nenhum pai, o novo escritório, terá seu grupo de usuários exibido na raiz, ou seja, 
irmão dos demais grupos raiz. 

2.1.3 ABA “ENDEREÇOS E TELEFONES”  
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Na aba “Endereços e Telefones” podem ser cadastrados os endereços e telefones dos contatos. Para 
cadastrar um endereço, clique em “Novo Endereço” e preencha os campos.  

O primeiro endereço cadastrado virá marcado como endereço para correspondência, cobrança e 
faturamento. 

Caso outros endereços sejam adicionados, será possível selecionar qual a finalidade desses endereços, 
sendo que sempre haverá apenas um definido para cada uma das finalidades: correspondência, cobrança e 
faturamento. 

Notas: O campo “E-Mail” do endereço de correspondência será usado para o cliente na notificação por e-
mail, para os responsáveis por pastas para receberem novos andamentos, publicações e avisos de que 
novos processos/recursos/incidentes foram cadastrados para ele e para contatos nos lembretes por e-mail 
de compromissos; 

O campo “E-Mail” do endereço de cobrança será usado no envio de Boleto por e-mail para clientes; 

O endereço de faturamento de um cliente será sugerido na emissão de uma fatura.  

2.1.4 ABA “GRUPOS” 
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Na aba “Grupos”, é possível inserir o contato cadastrado em um ou mais grupos de pessoas. Para criar um 
novo grupo clique no botão “Novo grupo...” e depois em “Salvar e Fechar”. 

2.1.5 ABA “SITE DO ADVOGADO” 

 

A aba “Site do Advogado” será utilizada caso o escritório utilize o “Site do Advogado” que é um produto 
comercializado pela Novaprolink, mas vendido à parte.  

Seu objetivo é disponibilizar os dados processuais para os clientes informando seus andamentos, 
honorários, custas, etc. objetivando prestar maiores informações aos clientes sem aumentar o trabalho do 
escritório. 

Nesta aba deverá ser inserido um login e uma senha para o contato cadastrado, que será utilizada para que 
ele acesse o Site do Advogado. 

No momento da publicação de pastas, o login e a senha deste contato serão cadastrados no site. Para 
maiores informações sobre o Site a publicação de pastas do CP-Pro Mais, consulte os manuais do Site do 
Advogado e de Processos. 

2.1.6 ABA “FATURAMENTO” 

Caso o contato cadastrado seja um Escritório Associado/Correspondente/Filial será possível selecionar 
nesta aba configurações para emissão de faturas. 
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Nota: Somente usuários do grupo Administradores poderão incluir contatos que sejam Escritório 
Associado/Correspondente/Filial. Entretanto, outros usuários que possuam direito de acesso à aba 
Faturamento poderão alterar um Escritório Associado e ter acesso de edição somente nesta aba. 

Caso o contato cadastrado não seja um Escritório Associado/Correspondente/Filial será possível selecionar 
nesta aba configurações para recebimento de faturas, inclusive indicando se o contato poderá ser 
destinatários de Notas de Crédito ou não. 

 

Na aba “Faturamento” é possível definir perfis de faturamento específicos para o cliente, que serão 
utilizados na emissão de nota fiscal e nota de débito. Se nesta aba não houver nenhum perfil configurado 
para o cliente cadastrado, ao faturar uma nota para ele será usado o perfil geral do escritório. Para saber 
mais sobre estes perfis, consulte o manual do Financeiro. 
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2.1.7 ABA “REX” 

 

Na aba “Rex” é realizada a configuração do monitoramento de um contato nos Diários Oficiais atráves da 
“Pesquisa Complementar” de contatos, sejam Advogados ou Clientes (veja mais informações no Manual do 
Rex Diários). 

Serão inseridas no cadastro desse contato (Agenda  Contatos) as ocorrências capturadas com o seu 
nome no Diário selecionado na configuração do monitoramento. 

Será consumido um crédito de monitoramento de contato para cada pessoa selecionada na pesquisa 
complementar, que ainda não esteja sendo monitorada em nenhum Diário. 

A pesquisa complementar só será permitida se o estado selecionado estiver disponível na sua licença 
(verifique os estados disponíveis em Mais  Rex Diários  Configurar Monitoramento(s)  em Grupos 
disponíveis). 

Para configurar o monitoramento de contatos nos Diários, selecione a aba Monitoramento, selecione a 
opção “Monitorar através do Rex” e em seguida os Diários onde serão realizadas as pesquisas. 

Na aba notificação será possível selecionar quem serão os contatos que receberão notificações de 
ocorrências encontradas pelo Rex Diários. 

Para maiores informações veja o manual do Rex Diários. 

2.1.8 ABA “DIREITOS DE ACESSO” 
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A aba “Direitos de Acesso” somente será visualizada se o contato pertencer ao grupo de Usuários, nela é 
necessário preencher o campo “Login”, que não deverá coincidir com o login de nenhum outro usuário já 
cadastrado. 

Automaticamente, após selecionar o “Escritório em que o usuário/advogado está alocado”, o grupo de 
usuários com o seu nome será selecionado será selecionado como seu grupo no controle de acessos. 
Sendo que manualmente este grupo poderá ser desmarcado e/ou outros grupos selecionados. 

Ainda nesta aba, os usuários pertencentes ao grupo de Administradores, ao alterarem o cadastro de outro 
usuário, podem fazer alteração ou apagar a senha deste outro usuário.  

 

Nota: Inicialmente, os usuários são cadastrados com a senha em branco. Para cadastrar uma senha, o 
usuário deve efetuar seu login com a senha em branco e selecionar o menu Arquivo  Alterar senha ou 
através do Módulo Agenda  Contatos  botão Alterar  Aba Direitos de Acesso  botão "Alterar senha”. 

No caso de esquecimento de senha o usuário deve dirigir-se a um Administrador para que o mesmo apague 
a sua senha. 

2.1.9 ABA “TIPO DE INTEGRANTE” 

 

A aba “Tipo de Integrante” somente será visualizada se o contato pertencer ao grupo de Usuários, nela 
deverá ser selecionado qual é o seu tipo de integrante e esta informação poderá ser visualizada em 
relatórios e será usada para fins de cálculos de horas trabalhadas e de atos. 
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2.1.10 ABA “DISPONIBILIDADE” 

 

A aba “Disponibilidade” somente será visualizada se o contato pertencer ao grupo de Usuários, nela poderá 
ser definida a disponibilidade de horário do usuário para participar dos compromissos incluídos no CP-Pro 
Mais.  

Uma vez definida, o CP-Pro Mais só permitirá que compromissos sejam agendados para este usuário na 
posição de participante, dentro da faixa de horário selecionada, se previamente configurado em 
Ferramentas  Opções  Agenda  Compromissos  Geral, opção ”Salvar sem avisar” (não será feita a 
verificação de conflito nem de disponibilidade). Para saber mais detalhes, consulte o Manual de 
Configurações. 

Para definir a disponibilidade, marque os horários manualmente ou clique nos botões “Definir Intervalo de 
Horas...” ou “Definir Horário de Trabalho...”.  

 

 

Clicando no botão “Definir Intervalo de Horas...” será possível definir o período como as horas aparecerão 
na tabela e, posteriormente, o horário de disponibilidade do usuário. 

Nota: A disponibilidade para participar de compromissos não necessariamente deve coincidir com o horário 
de trabalho do usuário, pois caso seu horário de almoço seja de 12:00 às 13:00, se for agendada uma 
audiência para às 12:30 ele deverá participar. 
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2.1.11 ABA “COMPROMISSO” 

 

A aba “Compromissos” somente será visualizada se o contato pertencer ao grupo de Usuários, nela será 
possível inserir envolvidos sugeridos pelo CP-Pro Mais toda vez que o usuário cadastrado incluir um 
compromisso. 

Exemplo: No momento do cadastro da usuária “Juliana Pacheco”, foi incluído na aba “Compromissos” o 
contato “Fernanda Nunes” para ser sugerido como “Responsável” nos compromissos incluídos pela usuária 
Juliana Pacheco.  

Sendo assim, no momento em que a usuária “Juliana Pacheco” inserir um compromisso, o contato 
“Fernanda Nunes” aparecerá na lista de envolvidos automaticamente como Responsável. 

2.1.12 ABA “HONORÁRIOS” 

 

A aba “Honorários” somente será visualizada se o contato pertencer ao grupo de Clientes, nela é possível 
selecionar a tabela de valores por hora que será utilizada para a cobrança de honorários ou verificação de 
custo/hora deste cliente no Time Sheet. Para saber mais sobre Tabelas de Valores, consulte o manual do 
Time Sheet. 

Nota: Caso seja selecionada uma tabela de valores por hora para um cliente, a mesma será sugerida em 
todas as pastas de processo deste cliente, exceto se houver uma negociação vinculada ao processo com 
uma regra de cobrança por hora trabalhada que esteja vigente. 
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2.1.13 ABA “CONFIGURAÇÕES” 

 

A aba “Configurações” somente será visualizada se o contato pertencer ao grupo de Escritório 
Associado/Correspondente/Filial. Nela será possível configurar diferenças de fuso horário em escritórios 
associados. 

No Escritório Associado onde o servidor do CP-Pro Mais estiver localizado esta configuração deverá ser 
com 0 (zero) e somente nos outros escritórios, caso haja uma diferença de fuso permanente ou temporária 
(horário de verão) é que um valor positivo ou negativo deverá ser inserido. 

Com esta configuração evita-se que um usuário que se encontra alocado em um escritório com fuso + 1 
tenha sua hora trabalhada (time sheet) salva em um horário que em outro escritório nem ocorreu ainda e 
que isso confunda, principalmente o cliente, no envio de um relatório, pois poderia ser que em um momento 
fossem enviadas horas trabalhadas futuras. 

Notas: Servidor no Escritório 1 que tem horário de verão e que agora são 13:00. 

Usuário no escritório 2 que não tem horário de verão e que agora são 14:00. 

Se o usuário em questão lançasse uma hora trabalhada agora, de 13:30 às 14:00 e fosse tirado um relatório 
para um cliente, o cliente da localidade do Escritório 1 se perguntaria: “Se agora são 13:00 como alguém 
pode ter feito algo de 13:30 às 14:00?”. 

Se no Escritório 2 estiver configurado o fuso horário “+ 1”, automaticamente o cronômetro do CP-Pro Mais 
entenderia que a hora lançada foi de 12:30 às 13:00 e não teríamos este problema de fuso. 

Ao finalizar o horário de verão, se o associado passar a ter seu horário igual ao do outro escritório onde fica 
o servidor do CP-Pro Mais, esta configuração deverá ser alterada manualmente. 
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2.1.14 ABA “PERSONALIZADOS” 

 

Na aba “Personalizados” há a possibilidade de serem criados até 20 campos do tipo texto, tabelados ou 
não, 10 campos do tipo data, 5 campos do tipo moeda, 5 campos do tipo lógico e 30 campos do tipo contato 
da agenda. 

Para maiores informações sobre como criar campos personalizados ou sobre como tornar o preenchimento 
destes campos obrigatório, consulte o manual do CP-Pro Mais - Administrativo. 

Nota: Cuidado para não criar campos em um contato que são de processos. 

É necessário, antes de criar um novo campo para um contato, verificar se realmente aquela informação que 
será preenchida neste campo é do contato ou de um processo, por exemplo. 

2.1.15 ABA “OBSERVAÇÕES” 

 

Na aba “Observações” há a possibilidade de serem incluídas observações através da digitação de um texto 
livre, sobre o contato cadastrado. 
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2.2  CADASTRO DE CONTATOS ATRAVÉS DE OUTROS MÓDULOS 

Em outros módulos do CP-Pro Mais, como em Processos, Serviços, Contratos, etc. sempre o ícone de 

carinha “ ” for visualizado, ele nos levará a uma tela de pesquisa de contatos. Nesta tela de pesquisa de 
contatos cadastrados, há a opção de cadastrar um novo contato caso o nome desejado não seja localizado. 

 

 

 

 

 

2.3 COMO ALTERAR UM CONTATO 

Para alterar um contato, acesse o módulo Agenda  submódulo Contatos, selecione o contato que deseja 
alterar e clique em “Alterar”. 

Realize as alterações que desejar e clique em “Salvar e Fechar”. 
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Nota: Para alterar um contato no cabeçalho de uma pasta de processo, clique no link do nome do contato e 
em seguida, clique no botão “Alterar”.  

Também é possível alterar quando o botão “Alterar” estiver habilitado em uma tela de pesquisa de contatos. 

2.4  COMO EXCLUIR UM CONTATO 

Para excluir um contato, acesse o módulo Agenda  submódulo Contatos, selecione o contato que deseja 
excluir e clique em “Excluir”. 

Será exibida uma mensagem de confirmação de exclusão informando que a operação não poderá ser 
desfeita. Clique em “Sim” para confirmar a exclusão. 

 

Não é possível excluir um contato vinculado a pastas de processos, serviços, movimentações financeiras, 
compromissos pendentes, etc. Na tentativa de exclusão, isso será informado e será possível visualizar 
esses vínculos: 
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Para excluir um contato com vínculos é necessário eliminar os seus vínculos, excluindo-os ou substituindo o 
contato por outro e somente depois fazer a exclusão do contato. 

Nota: Contatos que foram responsáveis por uma pasta, mesmo depois de substituídos, não poderão ser 
excluídos da agenda, pois continuam na Seção Envolvidos/Responsáveis, no histórico de responsáveis da 
pasta.  

2.5  COMO VISUALIZAR CONTATOS NO MÓDULO AGENDA  

No módulo “Agenda”  submódulo “Contatos”, além de ser possível localizar contatos através das 
pesquisas simples e avançada (para maiores informações veja manual de Introdução do CP-Pro Mais) é 
possível lançar mão de 3 filtros disponíveis na tela: 

 

Estas 3 opções de filtro da tela serão conjugadas com o texto digitado para ser feita uma pesquisa simples, 
caso ela esteja habilitada, ou seja, se digitar um texto e depois marcar a opção “Somente pessoa física”, 
serão exibidos somente os contatos que contiverem aquele texto e que forem PF. 

As seções “Dados Principais”, “Endereço” e “Telefones” somente serão usadas para visualização de dados 
já cadastrados. 

As demais seções permitirão visualização, inclusão, alteração e exclusão de seus dados. 
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Na seção Endereço, para mandar um e-mail a um contato, clique sobre o seu endereço eletrônico. O 
software padrão de mensagens eletrônicas (por ex.: Microsoft Outlook) será acionado e aparecerá uma tela 
de nova mensagem com o e-mail do contato já preenchido. 

Para abrir uma home page de um contato, utilize o mesmo procedimento do e-mail. A conexão e o browser 
padrões serão acionados e a página do contato será exibida. 

2.6 SEÇÃO “ACOMPANHAMENTOS” 

Nesta seção será possível visualizar os andamentos gerados pelos recortes de publicações que foram 
monitorados pelo Rex Diários, andamentos gerados automaticamente pelo CP-Pro Mais ao incluir horas 
trabalhadas concluídas ou ao alterar status de compromissos e andamentos cadastrados manualmente 
pelos usuários, assim como os Recortes automáticos e manuais e resumos de ocorrências pesquisados 
pelo Rex. 

Para maiores informações sobre as abas “Rex Diários – Recortes” e “Rex Diários – Páginas” e para 
andamentos gerados manualmente ou automaticamente pelo Rex, consulte o manual Rex Diários do CP-
Pro Mais. 

1.6.1 COMO INCLUIR MANUALMENTE UM ANDAMENTO 
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Para incluir um andamento em um contato, selecione-o, clique na Seção “Acompanhamentos” e na aba 
“Andamentos”. Na parte inferior da tela clique no botão “Incluir”.  

Data  deve ser inserida a data em que o fato que será relatado no andamento ocorreu. 

Hora  é a hora do fato, caso seja possível precisar. 

Pessoa que fez o contato  será sugerido o usuário logado e deverá indicar quem do escritório fez contato 
com a pessoa. 

Descrição  é uma descrição do andamento. 

Observações  pode ser inserida uma observação sobre o andamento. 

Confidencial  caso deseje que o andamento não seja impresso em relatórios, marque a opção 
“Confidencial”. 

 

Após preencher todos os campos desejados clique em “Salvar e Novo” para que o andamento seja salvo e 
a tela para o cadastro de um novo andamento seja aberta, ou em “Salvar e Fechar” para que o andamento 
seja salvo e a tela seja fechada. 

Notas: Sugerimos que os contatos realizados para tratar de processos, serviços e contratos sejam 
cadastrados nas respectivas pastas e que os andamentos de Contatos sejam usados apenas para questões 
residuais ou para andamentos de contatos feitos com pessoas que não são clientes e que não possuam 
nenhum tipo de contrato. 

O andamento marcado como confidencial somente será exibido nos relatórios de andamentos de processos 

caso seja desmarcada a opção para não listar esses andamentos.  

1.6.2 VISUALIZAÇÃO DE ANDAMENTOS 

Os Andamentos serão ordenados por ordem decrescente de data e hora. Não havendo no andamento o 
preenchimento do campo “Hora”, esse será listado após os andamentos que possuam hora preenchida. 

1.6.2.1 BOTÃO “MAIS OPÇÕES” 

 

A opção “Configurar Consultas...” abre uma tela para configuração de consultas onde é possível configurar 
consultas de contracheques na Previdência Privada.  
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A opção “Consultar Andamentos – Rex Diários...” só estará habilitada se o contato estiver configurado para 
monitoramento pelo Rex e se clicada será feita a pesquisa nos Diários Configurados para consulta. 

1.6.2.2 BOTÃO DIREITO DO MOUSE AO CLICAR SOBRE UM ANDAMENTO 

 

Incluir, alterar, excluir e configurar consultas correspondem aos botões que ficam no canto inferior da tela: 

 

2.7 SEÇÃO “COMPROMISSOS” 

Nesta seção serão visualizados os compromissos vinculados ao contato selecionado. 

Estarão disponíveis tanto os compromissos cadastrados manualmente quanto os compromissos criados 
automaticamente pelo Rex Diários ou por andamentos. 
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2.7.1 COMO INCLUIR UM COMPROMISSO 

 

O usuário logado virá sugerido como Solicitante e Responsável pelo compromisso, assim como participante. 

2.7.1.1 BOTÃO “MAIS OPÇÕES” 

 

Cumprir  ao selecionar esta opção, será exibida uma mensagem de confirmação e posteriormente 
alterado o status do compromisso para “Cumprido”. 
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Reagendar  ao clicar nesta opção será aberta tela de inclusão de compromissos com todos os dados do 
compromisso que está sendo reagendado, a fim de que o usuário altere sua data. 

Este compromisso reagendado terá um novo ID (identificador interno do compromisso que nunca se repete) 
e indicará em seu rodapé o compromisso que o gerou. 

O compromisso que foi reagendado, terá seu status alterado para “Reagendado” e indicará o ID do 
compromisso que ele gerou. 

2.7.1.2 BOTÃO DIREITO DO MOUSE 

 

Incluir, alterar e excluir correspondem aos botões que ficam no canto inferior da tela: 

 

As próximas 2 opções também estão contempladas no botão “Mais opções” descritas no item anterior deste 
manual. 

Atualizar Pesquisa  após alterar opções de filtro, ao invés de clicar no botão  é possível clicar nesta 
opção e o resultado será o mesmo, ou seja, a pesquisa para exibição dos compromissos de acordo com os 
critérios de filtro aplicados será refeita. 

2.8 Seção “Financeiro” 

Nesta seção serão visualizados os movimentos financeiros vinculados ao contato. 

Estarão disponíveis tanto os movimentos quanto solicitações cadastradas manualmente. 

Serão considerados movimentos vinculados ao contato todos aqueles que na unidade de custeio o contato 
for do tipo Cliente, Escritório ou Outra pessoa vinculada, sendo que por padrão virá filtrado pelo tipo Cliente. 

Por padrão, serão visualizados tanto os lançamentos diretamente vinculados ao contato quanto os 
indiretamente vinculados, ou seja, um movimento vinculado a um processo que estiver vinculado a um 
contrato/negociação onde o contato for o destinatário da fatura será visualizado. 
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2.8.1 COMO INCLUIR UM MOVIMENTO FINANCEIRO/SOLICITAÇÃO DE LANÇAMENTO 

Clique na aba correspondente e depois no botão “Incluir” que será aberta a tela de inclusão de movimento 
ou solicitação. 

A unidade de custeio será sugerida com tipo: Cliente e o próprio contato como o cliente. 

 

 

O contato será sugerido como Devedor, no caso do movimento ser de Receita e como Unidade de Custeio, 
sendo o movimento de Receita ou de Gasto. 

Através da aba “Gastos Reembolsáveis” é possível definir categorias do DRE para reembolso que serão 
analisadas somente quando os movimentos estiverem vinculados diretamente ao contato. 

Para isso, clique no botão “Selecionar Categorias” e selecione as categorias na DRE. 
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Para informações sobre a inclusão de movimentos, solicitações, DREs reembolsáveis e análises de 
resultado: DRE, Centro de Custo e Unidade de Custeio, consulte o manual do Financeiro do CP-Pro Mais. 

2.8.2 BOTÃO “MAIS OPÇÕES” 

2.8.2.1. ABA “DIÁRIO” 

 

Quitar  corresponde a alterar o movimento financeiro, na aba “Forma de Pagamento” e selecionar a 

opção:  

Fatura  esta opção só fica disponível se o movimento for uma parcela de uma fatura:  e se clicada 
abrirá uma cópia da fatura, assim como é possível abrí-la no CP-Pro Mais - Faturamento. 
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Extrato da fatura  esta opção só fica disponível se o movimento for uma parcela de uma fatura:  ou um 

item de uma fatura:  e se clicada abrirá o extrato da fatura, assim como é possível abrí-lo no CP-Pro 
Mais - Faturamento. 

2.8.2.2. ABA “SOLICITAÇÃO DE LANÇAMENTO” 

 

Aceitar  esta opção irá transferir a solicitação para um movimento na aba Diário. 

Recusar  ao recusar uma solicitação será exibida uma tela para inclusão de um motivo da recusa e a 
solicitação permanecerá na aba de solicitações com o status “Recusada”. 

Aprovação de solicitação  após selecionar solicitações é possível exibir e imprimir um relatório com as 
solicitações selecionadas, para que um superior assine a folha das solicitações indicando seu aceite. 

2.8.2.3. BOTÃO DIREITO DO MOUSE 

 

Incluir, alterar e excluir correspondem aos botões que ficam no canto inferior da tela: 

 

Nota: Pela seção Financeiro não é possível incluir movimentos do tipo “Transferência”, mas apenas receitas 
ou gastos. 

2.9  Seção “Documentos (GED)” 

Nesta seção serão visualizados os arquivos vinculados ao contato. 
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2.9.1 COMO ANEXAR UM ARQUIVO 

 

 

Clique no botão “Anexar”, localize os arquivos desejados e preencha os campos que achar necessários 
para anexar os arquivos. 
 
Para informações sobre como anexar arquivos, consulte o manual Documentos GED do CP-Pro Mais. 
 

2.9.2 BOTÃO “MAIS OPÇÕES” 

 
Para informações sobre o botão “Mais opções”, consulte o manual Documentos GED do CP-Pro Mais. 
 

2.9.3 BOTÃO DIREITO DO MOUSE 

 

Para informações sobre o botão direito do mouse, consulte o manual Documentos GED. 

2.10 SEÇÃO “E-MAIL” 

Nesta seção serão visualizados os e-mails vinculados à pasta de processo. 
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2.10.1 COMO ENVIAR UM E-MAIL 

 

 

Para informações sobre e-mails, consulte o manual Integração do CP-Pro Mais com Microsoft Outlook do 
CP-Pro Mais. 

3. COMPROMISSOS 

Através do submódulo Compromissos será possível visualizar os compromissos através de um calendário 
ou de uma listagem. 

Além disso, será possível incluir, alterar, excluir e cumprir compromissos tanto no calendário quanto na lista. 

Neste submódulo, a barra de botões é composto por botões básicos do CP-Pro Mais para incluir, alterar e 
excluir um compromisso e há também o botão para cumprir um compromisso selecionado, ou seja, para 
alterar o seu status para cumprido. 

 

3.1 COMO CADASTRAR UM COMPROMISSO  

Existem três formas de cadastrar um compromisso no módulo “Agenda”, submódulo “Compromissos” na 
aba “Agenda de Compromissos”: 

 Clicando no botão “Incluir” da barra de botões do submódulo; 

 Clicando duas vezes em um horário; 

 Clicando uma vez em um horário com o botão direito do mouse e escolhendo a opção “Incluir”. 
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Existem três formas de cadastrar um compromisso no módulo “Agenda”, submódulo “Compromissos” na 
aba “Lista de Compromissos: 

 Clicando no botão “Incluir” da barra de botões do submódulo; 

 Clicando no botão “Incluir” no canto inferior direito da tela abaixo da lista de compromissos; 

 Clicando com o botão direito do mouse na lista de compromissos e escolhendo a opção “Incluir...”. 

 

Das três formas, será exibida a tela de cadastro abaixo: 

 

3.1.1 CABEÇALHO 

Status  na inclusão de um compromisso sempre virá sugerido o status pendente e ele pode ser alterado 
para: 
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Na inclusão de um compromisso é mais comum que o status realmente seja pendente e os demais status 
normalmente são usados em momentos posteriores à inclusão. 

 Pendente – deveria ser usado somente em compromissos com data/hora final futura e que realmente 
não foram cumpridos antecipadamente, ou cancelados, ou ainda adiados. 

No calendário será indicado com o ícone:  

Na lista de compromissos poderá ser visualizado com as cores:  

 

 Não cumprido – deveria ser usado somente em compromissos com data/hora final já passada e que 
realmente não foi realizado e também não foi reagendado ou cancelado. Ex: não fui a um grupo de 
estudos, o cliente não compareceu a uma reunião e não a cancelou ou remarcou. 

No calendário será indicado com o ícone:  

Na lista de compromissos será visualizado com a cor:  

 Cumprido – deveria ser usado somente em compromissos cumpridos independente da sua 
data/hora. 

No calendário será indicado com o ícone:  e com a cor  

Na lista de compromissos será visualizado com a cor:  

 Cancelado – deveria ser usado somente em compromissos cancelados independente da sua 
data/hora. Ex: cancelamos o grupo de estudos que teríamos amanhã, o cliente ligou e cancelou 
nosso almoço de hoje de tarde. 

No calendário será indicado com o ícone:  

Na lista de compromissos será visualizado com a cor:  

Nota: O status Reagendado não poderá ser selecionado. Ele será automaticamente inserido em um 
compromisso quando o mesmo for reagendado. 

No calendário será indicado com o ícone:  

Na lista de compromissos será visualizado com a cor:  

Tipo  inicialmente será sugerido o tipo denominado “Diversos” e será possível alterá-lo para qualquer 
outro tipo de compromisso. 

Subtipo  inicialmente nada será sugerido e poderá ser selecionado um subtipo que pertencer ao tipo 
anteriormente selecionado. Somente um subtipo de compromisso permitirá que automaticamente o CP-Pro 
Mais faça a contagem de prazos, seja compromissos internos, como entrega de um parecer de um DEJUR 
para outro setor da empresa, ou de prazos judiciais, como de um recurso por exemplo. 
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Dt. Publicação  caso o subtipo não tenha sido selecionado, este campo ficará em branco até que uma 
data seja selecionada e não será de preenchimento obrigatório. Caso o subtipo seja selecionado, será 
sugerida a data atual (no caso de compromissos gerados automaticamente pelo Rex e de compromissos 
gerados a partir de andamentos a data de publicação sugerida não será a data atual, mas sim a data 
configurada e a data do andamento respectivamente) como data da publicação e este campo passa a ser 
de preenchimento obrigatório, ou seja, se houver subtipo selecionado, necessariamente deverá ser inserida 
uma data de publicação, para que seja realizada a contagem de prazo. 

Descrição  é uma descrição do compromisso e pode ser padronizada e selecionada através do botão 
“Selecionar...”. 

 

Solicitante  será sugerido o usuário logado no CP-Pro Mais e poderá ser alterado devendo indicar quem 
solicitou que aquele compromisso seja cumprido por alguém. 

Responsável  será sugerido o usuário logado no CP-Pro Mais (caso o compromisso seja incluído pela 
seção Compromissos em outros módulos, o Responsável sugerido será o Advogado Responsável Principal 
da pasta) e poderá ser alterado devendo indicar quem é o responsável pelo cumprimento daquele 
compromisso, não se confundindo com a pessoa que efetivamente cumprirá o compromisso. 

Local  campo para indicar o local de cumprimento de um compromisso. Ex: onde será a reunião. 

No caso de audiência e até mesmo do protocolo de peças, o órgão é de extrema importância para seu 
cumprimento e ele já está cadastrado na pasta de processo (processo/recurso/incidente) vinculado ao 
compromisso. Nestes casos, há relatórios que demonstram o órgão do vínculo evitando que seus dados 
tenham que ser digitados neste campo. 
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Dia inteiro  esta opção é indicada em casos de viagens, por exemplo, onde indicará em quais dias o 
usuário estará em viagem e durante estes dias de viagem outros compromissos serão cadastrados em seus 
horários específicos. 

Um compromisso do dia inteiro não tem hora inicial e final e no calendário será visualizado na parte superior 
dos horários: 

 

Particular  um compromisso particular irá aparecer na agenda dos envolvidos e ocupar o horários de seus 
participantes, entretanto não permitirá que usuários não envolvidos nele visualizem suas informações. 

Sugerimos que esta opção seja usada em compromissos particulares dos usuários, como um médico, por 
exemplo, a fim de que seu horário seja considerado ocupado em uma verificação de disponibilidade. 

Só será possível tornar um compromisso particular se ele não possuir nenhum vínculo. 

No calendário será visualizado com a cor:  

 

Se um usuário que não esteja envolvido neste compromisso e não for um usuário do grupo de 
Administradores, caso dê 2 clique sobre ele, verá a seguinte mensagem: 
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Data inicial  se a inclusão do compromisso se der pela aba “Agenda de compromissos” a data inicial 
sugerida será a data que estiver sendo visualizada e selecionada no calendário. Mas se inclusão do 
compromisso se der pela aba “Lista de compromissos” a data inicial sugerida será a data atual. Em ambos 
os casos ela poderá ser alterada manualmente. 

Hora inicial  se a inclusão do compromisso se der pela aba “Agenda de compromissos” a hora inicial 
sugerida será a hora do calendário em que foi clicada/selecionada ou se estiverem sendo visualizados 
vários dias será às 0:00. Mas se inclusão do compromisso se der pela aba “Lista de compromissos” a hora 
inicial sugerida será a hora atual arredondando de 5 em 5 minutos para mais, caso a hora atual não seja 
múltipla de 5. Em ambos os casos ela poderá ser alterada manualmente. 

Data final  será sugerida a mesma data inicial e poderá ser alterada manualmente. 

Hora final  será sugerida a hora inicial somada com 30 minutos, exceto se a inclusão for feita pela aba 
“Agenda de compromissos” e o calendário estiver sendo visualizado em um período diferente de 30 
minutos, pois neste caso obedecerá o período de visualização do calendário: 

 

Vínculo  este campo não é de preenchimento obrigatório e caso seja preenchido não permitirá que o 
compromisso seja particular. 

Um compromisso poderá se vincular a um processo/recurso/incidente, serviço, marca e patente, negociação 
de contrato e a um contato. 

 

Ao vincular um compromisso a um processo, se o mesmo tiver recursos e incidentes cadastrados será 
exibida uma tela para que seja selecionado a qual processo/recurso/incidente da pasta de processo o 
compromisso realmente se vinculará, pois isso será importante na visualização de relatórios que listam o 
órgão do vínculo: 
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Neste campo do cabeçalho, a fim de proporcionar maior agilidade no cadastro, será possível selecionar 
somente 1 vínculo, entretanto na aba Vínculos será possível vincular o compromisso a outros itens. 

Ao incluir/alterar um tipo de compromisso na tabela de tipo de andamento/compromisso/tarefa será possível 
definir que aquele tipo deverá exibir campos de FGTS e Custas no compromisso: 

 

Desta maneira, ao incluir um compromisso selecionando este tipo, serão exibidos 2 campos do tipo valor: 

 

3.1.2 ABA “ENVOLVIDOS” 
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Ao incluir um compromisso, o usuário logado no CP-Pro Mais sempre será sugerido no campo “Solicitante”, 
por isso sempre será listado na aba “Envolvidos”. 

Caso o compromisso seja incluído através do módulo Agenda  submódulo Compromissos, ou pela seção 
Compromissos no submódulo Contatos, o usuário logado também será sugerido no campo “Responsável” e 
na aba “Envolvidos” será marcado como tal. 

O usuário logado também será selecionado como Participante nesta aba. 

Já na inclusão de um compromisso pela seção Compromissos nos módulos Processos, Serviços, Marcas e 
Patentes e Contratos, o Responsável sugerido será o Advogado Responsável Principal, ou Responsável 
pelo Gestor respectivamente, por isso sempre será listado na aba “Envolvidos” com as posições 
Responsável e Participante. 

Caso a configuração que determina que todos os responsáveis ativos sejam sugeridos como envolvidos em 
um compromisso esteja selecionada, além do Advogado Responsável Principal de uma pasta de Processo 
e de Serviço, todos os demais responsáveis ativos também serão adicionados automaticamente na aba 
“Envolvidos” com as posições Responsável e Participante. 

Se a inclusão for realizada pelo módulo Agenda  submódulo Compromissos e for selecionado vínculo com 
Processos, Serviços, Marcas e Patentes e Contratos, a pessoa sugerida no campo Responsável será o 
usuário logado, entretanto o(s) Responsável(is) pela pasta também serão adicionados automaticamente na 
aba “Envolvidos” conforme já dito anteriormente. 

Se a inclusão for realizada pelo módulo Agenda  submódulo Compromissos  aba Agenda de 
compromissos, e a agenda de um outro usuário estiver aberta, além da agenda do usuário logado, caso a 
agenda deste outro usuário esteja selecionada ele também será adicionado automaticamente na aba 
“Envolvidos” com as posições Responsável e Participante.  

Todos os envolvidos sugeridos automaticamente pelo CP-Pro Mais terão todas as permissões sugeridas e 
isso poderá ser alterado. 

Além da informação do tipo de envolvimento de cada um dos contatos selecionados nesta aba, é necessário 
indicar a permissão que o envolvido terá em relação ao compromisso: 

Total  um envolvido com permissão total em um compromisso poderá alterar qualquer uma de suas 
informações e até mesmo excluí-lo. 

Caso o compromisso esteja vinculado a um serviço, por exemplo, se o envolvido não tiver a permissão do 
controle de acesso de excluir compromissos em serviços, mesmo com a permissão total no compromisso 
não conseguirá fazer a sua exclusão. O mesmo vale para a alteração do compromisso. 

Para os compromissos sem vínculo, será respeitada somente a permissão do compromisso, ou seja, não 
será verificada nenhuma ação do controle de acesso. 

Cumprir  se a permissão total estiver selecionada, automaticamente a permissão cumprir também estará 
e não poderá ser desmarcada. 

Esta permissão concede ao envolvido a opção de alterar o status do compromisso para cumprido. 

Andamento  se a permissão total estiver selecionada, automaticamente a permissão andamento também 
estará e não poderá ser desmarcada. 

Esta permissão concede ao envolvido a opção incluir, alterar e excluir andamentos dentro do compromisso. 
Sendo que cada usuário só poderá alterar e excluir os andamentos que ele próprio incluiu. 

Ao incluir um envolvido, caso este não possua um e-mail cadastrado em seu contato na Agenda, será 
exibida a seguinte mensagem: 
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Para adicionar um envolvido basta clicar no botão “Adicionar...”. 

Neste caso será aberta uma tela de pesquisa de contatos, sugerindo o filtro de usuários apenas e poderão 
ser selecionados vários contatos para serem adicionados ao mesmo tempo. 

Por padrão, os envolvidos serão Participantes e terão todas as permissões. 

 

Para remover um envolvido, basta selecioná-lo e depois clicar no botão “Remover...”. 

Nota: Se a configuração: 

 

Estiver selecionada, as permissões concedidas em um compromisso não serão obedecidas. 

Esta configuração não é usada comumente. 
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3.1.3 ABA “VÍNCULOS” 

 

Além do vínculo selecionado no cabeçalho do compromisso, outros vínculos poderão ser adicionados nesta 
aba, inclusive outros processo/recurso/incidente de uma mesma pasta. 

 

Para adicionar um vínculo basta clicar no botão “Adicionar...”. 

Neste caso será aberta uma tela de pesquisa para que seja selecionado um contexto e depois o item a ser 
vinculado e poderão ser selecionados vários itens para serem adicionados ao mesmo tempo. 

 

Para remover um vínculo basta selecioná-lo e depois clicar no botão “Remover...”. 

Notas:  

 Um compromisso pode ter “N” vínculos e será visualizado na seção “Compromissos” de cada um 
deles, assim como nos relatórios de compromissos de cada um dos seus vínculos. Caso o relatório seja de 
compromissos, ele será listado somente uma vez e com todos os vínculos. 

 Por ser um sistema integrado, o CP-Pro Mais permite que um compromisso possua vínculos e, ao 
estabelecer vínculos, o compromisso será automaticamente adicionado à seção “Compromissos” do(s) 
respectivo(s) vínculo(s). 

 Da mesma forma, um compromisso cadastrado dentro de um contato, contrato, marca e patente, 
processo ou serviço será automaticamente visualizado na agenda. Assim, outra forma de se cadastrar um 
compromisso seria na seção “Compromissos” de uma pasta de processo, de serviço, marca ou patente e 
em um contrato/negociação ou contato, a diferença de incluir um compromisso de dentro de uma seção é 
que o vinculo  do compromisso virá preenchido com a pasta ou contato que estiver selecionado. 
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3.1.4 ABA “LEMBRETES” 

 

Todos os envolvidos no compromisso serão sugeridos para receberem lembretes com 1 dia de 
antecedência. 

Para os envolvidos que forem usuários do CP-Pro Mais e que possuírem e-mail serão sugeridos os 
lembretes despertador e e-mail e para aqueles que não possuírem será sugerido somente o lembrete 
despertador e não será possível selecionar o lembrete e-mail até que o mesmo tenha um e-mail de 
correspondência configurado em seu cadastro. 

Para os envolvidos que não forem usuários será sugerido o lembrete por e-mail, caso o mesmo tenha um e-
mail em seu endereço de correspondência e, neste caso, jamais será possível selecionar a opção para 
lembrete despertador. 

 

Para adicionar um lembrete basta clicar no botão “Adicionar...”. 

Neste caso será aberta uma tela na qual será possível digitar um nome e um e-mail ou então pesquisar um 
contato já cadastrado na agenda do CP-Pro Mais. 
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Para remover um lembrete basta selecioná-lo e depois clicar no botão “Remover...”. 

Será possível configurar lembrete pelo despertador do CP-Pro Mais e/ou por e-mail. 

Os lembretes serão enviados com uma antecedência definida da data/hora inicial do compromisso e poderá 
ser em minutos horas e dias, exceto no caso de um compromisso do “Dia inteiro” que somente possibilitará 
a unidade Dias para definir a antecedência do lembrete. 

Um mesmo contato da agenda poderá receber vários lembretes em um mesmo compromisso. Desta 
maneira, é possível lembrar um advogado sobre um prazo, por exemplo, com 10 dias de antecedência por 
e-mail, depois com 3 dias de antecedência por e-mail novamente e depois com 1 hora de antecedência pelo 
despertador. 

 

Lembrete despertador  despertador piscando em vermelho e pop up: 

 

 

Na aba “Histórico de e-mail enviados” é possível visualizar se houve sucesso e quando os lembretes de e-
mail foram enviados. 

E-mail de lembrete de um compromisso: 
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Nota: Sugerimos que o lembrete despertador seja configurado para o mais próximo possível do 
compromisso, pois se for habilitado o lembrete pelo despertador com dias de antecedência o mesmo irá 
alertar sobre o compromisso a cada atualização do despertador, normalmente a cada 5 minutos e só irá 
parar de emitir alertas quando o compromisso for cumprido. 

Por isso sugerimos que o despertador seja configurado em horas ou minutos. 

3.1.5 ABA “OBSERVAÇÕES” 

 

Nesta aba será possível digitar um texto com observações sobre o compromisso. 

3.1.6 ABA “RECORRÊNCIA” 

 

 Freqüência  é possível definir se a unidade de medida será dia, semana, mês ou ano; 

 Dados da Recorrência  os campos irão variar de acordo com a unidade de medida escolhida e os 
dados da recorrência definirão as datas dos compromissos; 

 Intervalo de Recorrência  define quando as datas iniciarão e quantas vezes o movimento será 
repetido.  

o Começa em  define a partir de quando o dia definido em “dados da recorrência” será 
verificado. No exemplo acima o compromisso será semanalmente na segunda-feira e ficou 
definido que começa em 28/03/2012, o primeiro compromisso terá data de 02/04/2012, pois é a 
primeira segunda-feira após o dia 28/03, que é uma quarta-feira;  

o Termina após  este campo deve ser preenchido se for sabido o número de vezes que o 
compromisso irá se repetir; 

o Termina em: este campo deve ser preenchido se, ao invés de conhecer o número de vezes, for 
conhecido até quando devem ser lançadas ocorrências. 

Independente da opção escolhida, abaixo do calendário, no canto inferior direito da tela, serão calculadas o 
número de ocorrências e a data do último compromisso; 
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Nos calendários as datas onde haverá compromissos das ocorrências ficam destacadas em negrito. 

Após salvar um compromisso recorrente sempre que uma das ocorrências for alterada será exibida uma 
pergunta se será alterado somente aquele compromisso ou toda a recorrência. Lembrando que os 
compromissos cumpridos e/ou modificados, automaticamente perdem o vínculo da recorrência: 

 

Nota: A recorrência em compromissos é comumente utilizada para agendar compromissos de grupos de 
estudo, reuniões de pauta, envio de relatórios e outros compromissos com periodicidade conhecida. 

3.1.7 ABA “ANDAMENTO” 

 

Na aba “Andamento” serão visualizados os andamentos cadastrados por um usuário com permissão de 
“Andamento” no compromisso, seja voluntariamente ou involuntariamente caso a configuração que obriga a 
inclusão de andamentos em compromissos ao serem alterados determinados campos esteja habilitada. 

 

 

 

 

Para incluir um andamento voluntariamente basta clicar no botão “Incluir” e digitar uma descrição: 
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Andamentos incluídos voluntariamente, ou seja, de maneira não obrigatória decorrente da configuração já 
mencionada, podem ser duplicados para os vínculos do compromisso. Ou seja, um andamento dado em um 
compromisso que esteja vinculado a um processo poderá também ser copiado para o processo bastando 
apenas clicar no botão “Incluir andamento no vínculo”. 

Após clicar neste botão será exibida uma tela de confirmação: 

 

E depois de aceita confirmará a inclusão do andamento no(s) vínculo(s): 

 

No vínculo, o andamento será visualizado da seguinte maneira: 
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Os andamentos cadastrados por um usuário no compromisso, só podem ser alterados/excluídos por ele 
mesmo. 

Nota: Sugerimos tomar cuidado na inclusão de andamentos nos compromissos, pois somente aqueles que 
solicitar que também sejam incluídos nos vínculos serão visualizados neles e os demais, somente nos 
compromissos. 

3.1.8 ABA “HISTÓRICO” 

 

Na aba “Histórico” será possível visualizar todas as alterações sofridas pelo compromisso com a indicação 
de quando cada alteração foi feita e por quem. 

Estas informações também podem ser visualizadas pelo módulo Auditoria do CP-Pro Mais - Administrativo, 
entretanto aqui cumprem o papel de facilitar a visualização para todos os usuários do sistema. 
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3.1.9 BOTÃO “MAIS OPÇÕES” 

 

3.1.9.1. CONSIDERAR FERIADOS DE... 

Em Ferramentas  opções  Agenda  Compromissos é possível configurar um calendário padrão para 
ser usado na contagem de prazos: 

 

Ao clicar no item “Considerar feriados de...” em um compromisso, é possível dizer que naquele 
compromisso um calendário diferente do padrão sugerido pela configuração acima será usado na contagem 
de prazos: 

 

3.1.9.2. EXIBIR ETIQUETA... 

Esta opção permite a impressão de etiquetas sobre compromissos do tipo prazo e do tipo audiência que 
estejam vinculados a processo/recurso/incidente. 

É possível emitir várias etiquetas, filtrando somente por compromissos do tipo prazo, ou audiência ou 
prazos e audiências de um vínculo do compromisso em que estiver, ou para todos os processos, podendo 
ainda filtrar pela data inicial do compromisso. 

Ou então será possível exibir somente a etiqueta do compromisso em que estiver incluindo/alterando, desde 
que esteja vinculado a um processo e seja do tipo prazo ou audiência. 
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A etiqueta que será exibida terá o layout abaixo: 

 

Caso tenha sido selecionada uma opção de filtro que não retorne nenhum compromisso, será exibida a 
mensagem abaixo: 

 

3.1.9.3. LOCALIZAR HORÁRIO... 
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Ao clicar no item “Localizar horário...” será exibida uma tela com os envolvidos do compromisso já 
selecionados. 

Será possível indicar o tamanho do horário que se necessita, assim como a faixa de horas onde ele deve 
ser localizados e em qual período. 

Ao clicar no botão “Localizar” será feita a análise de acordo com os critérios selecionados, consultando os 
horários de cada um dos envolvidos e, inclusive levando em consideração somente horários dentro da faixa 
de disponibilidade de cada envolvido e que os mesmos não sejam participantes em outros compromisso. 

Somente depois será exibida uma resposta mostando quais horários todos os envolvidos estarão livres. 

Após selecionar um resultado e clicar em “Selecionar horário livre”, a data/hora iniciais do compromisso 
passsrá a ser a data/hora inicial retornada nesta pesquisa e selecionada e a hora final será o cálculo da 
hora inicial + tamanho do horário. 

Nota: Esta ferramenta é muito útil quando se deseja agendar um compromisso com vários participantes 
como uma reunião ou um treinamento, por exemplo. 

3.1.9.4. REGISTRAR HORÁRIO COMO... 

Por padrão os compromissos são registrados com “Horário ocupado”, entretanto é possível alterar esta 
opção. 

 

Estas opções apenas mudam a cor da borda dos compromissos no calendário. Nada além disso. 

Visualização na aba “Agenda de compromissos”: 

 

 

 

 

3.1.9.5. REAGENDAR 

Ao reagendar um compromisso, como já dito anteriormente neste manual, será criado um novo 
compromisso a partir dos dados do compromisso reagendado que terá status pendente e em ambos os 
compromissos haverá uma informação em seu rodapé indicando em um que ele foi reagendado e no outro 
que ele foi originado de um reagendamento. 

Ao clicar em “Reagendar” será exibida uma tela como a de alteração de compromissos, já com os dados do 
compromisso reagendado e o status pendente, para que uma nova data/hora possa ser inserida no novo 
compromisso. 

3.1.10 VISUALIZAÇÃO DAS ABAS 

As abas visualizadas na tela de inclusão/alteração de um compromisso podem ser ocultadas através de 
uma opção no canto esquerdo das mesmas ou de um x localizado do lado direito do nome de cada aba: 
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3.1.11 CONTAGEM DE PRAZO 

Como já mencionado em outros tópicos deste manual o CP-Pro Mais utiliza o subtipo do compromisso + 
data da publicação + calendário de feriados para sugerir uma data inicial de um compromisso. 

Em Ferramentas  opções  Agenda  Compromissos, além de configurar o calendário padrão que será 
sugerido nos compromissos, deverão ser configurados quais tipos de feriados serão considerados na 
contagem de prazo, assim como qual prazo será usado: interno ou fatal. 

As demais configurações da contagem estarão no próprio subtipo de compromisso. 

 

 

Ao cadastrar um compromisso, com subtipo, ou seja, que será feita a contagem de prazo, mesmo que não 
esteja sendo considerados os feriados de nenhum local, ou seja, que nenhum calendário tenha sido 
sugerido pela configuração geral e nem incluído manualmente no compromisso, será verificado se a data 
inicial do compromisso caiu em um final de semana ou não. 
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Se for em um final de semana, será exibida a seguinte mensagem: 

 

Se clicar em “Sim” a data inicial do compromisso será a próxima segunda-feira, ou seja, primeiro dia útil 
seguinte. 

Se clicar em “Não” a data inicial será no final de semana mesmo, de acordo com a contagem: data de 
publicação + Nº de dias do prazo interno ou fatal de acordo com a configuração padrão. 

Se um subtipo não contar sábado e domingo e o compromisso cair no final de semana, não será 
demonstrada a mensagem acima, nem se estiver sendo considerado um calendário, pois neste caso já deve 
ir direto pra segunda-feira. Lembrando que mesmo neste caso manualmente será possível alterar a data do 
compromisso para um final de semana. 

Ao alterar a data de publicação, tipo e ou subtipo de um compromisso a contagem de prazo será refeita. 

Não haverá recontagem se apenas passarmos o foco nestes campos sem alterá-los. 

Após selecionar um subtipo para o compromisso a data de publicação passa a ser de preenchimento 
obrigatório. 

Ao selecionar um subtipo é sugerida a data de publicação como a data atual (há regras específicas de 
sugestão da data da publicação quando o compromisso for gerado pelo Rex ou a partir de um andamento). 

Se não for selecionado um subtipo, a data de publicação não será sugerida e pode ser selecionada 
manualmente pelo usuário. 

Quando um subtipo é selecionado, ou seja, será feita a contagem de prazo, e estiver sendo usado um 
calendário, se o compromisso cair em um feriado que está configurado para ser considerado na contagem, 
a mensagem a ser exibida é: 

 

No cabeçalho do compromisso, a primeira informação é sobre seu ID, que é um código interno do programa 
e único para identificação de cada compromisso e depois o número de dias restantes para o compromisso 
de acordo com o prazo interno ou fatal dependendo da configuração geral do CP-Pro Mais. 
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Nota: Exemplos de contagem de prazo 

Prazo de 15 dias 

Publicação: 18/07/2011 – conta a data da publicação – compromisso dia 01/08/2011 

Publicação: 18/07/2011 – não conta a data da publicação – compromisso dia 02/08/2011 

Prazo de 1 dia 

Publicação: 07/12/2010 – conta a data – compromisso dia 07/12/2010 

Publicação: 07/12/2010 – não conta a data – compromisso dia 08/12/2010 

Prazo de 0 dia – publicação em dia útil 

Publicação: 27/07/2011 – conta a data da publicação – compromisso dia 27/07/2011 

Publicação: 27/07/2011 – não conta a data da publicação – compromisso dia 27/07/2011 

Prazo de 0 dia – publicação em dia não útil 

Publicação: 30/07/2011 – conta a data da publicação – compromisso dia 30/07/2011 

Publicação: 30/07/2011 – não conta a data da publicação – compromisso dia 30/07/2011 

Nestes casos avisa que está caindo em dia não útil e pergunta se pode colocar dia 01/08/2011 

É muito importante ficar claro que a data inicial de um compromisso do tipo prazo não é o início da 
contagem do prazo, mas sim o dia de sua entrega, ou seja, a contagem inicia-se com a data da publicação 
e a entrega do mesmo deve ser na data inicial do compromisso que será a mesma data final. 

3.2 COMO VISUALIZAR COMPROMISSOS NA AGENDA DO CP-PRO MAIS 

Há duas maneiras de visualizar os compromissos na tela do CP-Pro Mais: pela aba “Agenda de 
Compromissos” ou pela aba “Lista de Compromissos”. 

3.2.1 AGENDA DE COMPROMISSOS 

Na “Agenda de Compromissos”, os compromissos são exibidos no formato de um calendário, ordenados por 
horário. Esta visualização é ideal para compromissos num curto período de dias.  

Por padrão, são exibidos os horários do dia atual e usuário logado, no entanto, é possível alterar a forma de 
visualizar compromissos e incluir outros usuários para que a agenda seja visualizada. 

Do lado direito da “Agenda de Compromissos” é possível modificar a forma de visualização, selecionando a 

quantidade de dias e o mês podendo imprimir a agenda visualizada, clicando no botão da impressora . A 

visualização pode ocorrer por 1, 5, 7, 31 dias ou de forma anual . 

Ainda é possível selecionar mais agendas para visualização clicando no botão  e selecionando outros 
usuários. Para retirar uma agenda da visualização, selecione a agenda que não deseja visualizar e clique no 

botão . 

É possível visualizar compromissos em que o usuário logado esteja em uma posição específica. Para isso, 
marque apenas a posição do envolvido que deseja que seja visualizada (Solicitantes, Responsáveis ou 
Participantes). 

Os compromissos cumpridos, por padrão, não são visualizados no calendário. Caso deseje visualizá-los, 
marque a opção “Compromissos Cumpridos”. 
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Por fim, o link “Legenda...” informa os padrões de cores e ícones utilizados no calendário. 

 

 

3.2.2 LISTA DE COMPROMISSOS 

Na aba “Lista de Compromissos”, os compromissos são exibidos de acordo com o tipo de filtro utilizado, 
sendo útil para a visualização de muitos compromissos ou para ordenação dos compromissos por um 
critério específico. 

É possível listar compromissos em um determinado intervalo de datas, intervalo de horas, pela descrição, 
status entre outros campos disponíveis, se maximizada a tela.  

 

 

Para efetuar uma pesquisa, selecione o critério que deseja utilizar e clique no botão . 
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Ao clicar sobre o nome de uma das colunas visualizadas os compromissos listados serão ordenados por 
ela. 

É possível agrupar colunas desde que selecionada a opção “Permitir agrupar colunas”. Ao agrupar colunas, 
a listagem passa a ser única, não havendo mais separação por páginas. Essa disposição auxilia na 
impressão dos dados, ou na exportação dos dados para o Excel, disponíveis através do botão “Opções”, 
localizado no canto inferior esquerdo da tela. Ainda neste botão podem ser selecionados os seguintes links: 
Legenda, Imprimir e Altura Automática. 

No canto inferior esquerdo, ainda podem ser visualizados os botões  e , que visam aumentar ou 
reduzir a altura da linha. Todos com a finalidade de facilitar a visualização das informações do 
compromisso. 

Legenda: 

 

Clicando duas vezes no ícone da pasta , é possível visualizar as informações do vínculo ao qual o 
compromisso está relacionado. 
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4. RECADOS 

O submódulo recados possui uma ferramenta de comunicação entre os usuários do CP-Pro Mais que 
permite que mensagens sejam trocadas entre eles e que as mesmas sejam armazenadas dentro do CP-Pro 
Mais. 

4.1 NOVO RECADO 

Para enviar um recado, acesse o módulo “Agenda”, submódulo “Recados” e clique em “Incluir”. 

Ao clicar no botão “Incluir” será exibida a tela “Novo Recado”.  

 

Destino  será possível selecionar um ou mais usuários do CP-Pro Mais para serem os destinatários do 
recado. 

Ao clicar em  será exibida uma tela de pesquisa de usuários do CP-Pro Mais onde será possível 
selecionar vários usuários ao mesmo tempo para serem destinatários. 
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Ao clicar em  será exibida uma tela com todos os grupos de usuários do controle de acessos do CP-Pro 
Mais, para um ou mais de um deles sejam selecionados.  

 

Após clicar em “Ok” serão listados os usuários que fazem parte dos grupos selecionados na tela anterior: 

 

Nos 2 casos acima, após selecionar o(s) usuário(s) destinatários do recado e clicar em “Ok” será novamente 
visualizada a tela “Novo Recado”.  
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Assunto  é um campo para digitação livre do assunto do recado 

Conteúdo/Descrição  logo abaixo do assunto será possível digitar livremente o conteúdo do recado a ser 
enviado. 

Após preencher os campos bastará clicar em “Enviar”. 

Nota: O(s) usuário(s) destinatário(s) deverá(ão) logar no CP-Pro Mais e ir até o submódulo “Recados”, para 

verificar(em) os novos recados recebidos após receberem aviso pelo despertador de novos recados. 

4.2 RESPONDER 

Na aba “Recados Recebidos”, ao clicar sobre um recado, o botão “Responder” ficará habilitado e ao ser 
clicado será aberta novamente a tela de “Novo Recado” já contendo os dados relativos na sua parte inferior 
ao do recado que está sendo respondido. 

 

 

 

4.3 ENCAMINHAR 

Tanto um recado recebido quanto um recado enviado pode ser encaminhado para outros destinatários, 
basta clicar no botão “Encaminha”. 
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4.4 COMO VISUALIZAR RECADOS NO CP-PRO MAIS 

No submódulo “Recados”, dentro do módulo “Agenda”, é possível visualizar os recados enviados e 
recebidos em abas distintas. 

4.4.1 ABA “RECADOS ENVIADOS” 

Nesta aba será exibida uma lista de recados enviados e ao clicar sobre qualquer um deles, na parte 
mediana da tela será visualizado seu conteúdo. 

Na parte inferior da tela serão visualizados os destinatários do recado selecionado e a data e horário que 
cada um dos destinatários leram o recado. 
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4.4.2 ABA “RECADOS RECEBIDOS” 

Nesta aba será exibida uma lista de recados recebidos e ao clicar sobre qualquer um deles, na parte inferior 
da tela será visualizado seu conteúdo. 

 

4.5 LIDO 

 

Na aba de recados recebidos, após manter um recado selecionado por 3 segundos ele será 
automaticamente marcado como lido, ou seja, deixará de ficar em negrito. 

Outra maneira de marcar um recado como lido é clicando sobre ele e depois no botão “Ler”. 

Caso um recado já esteja lido, se for selecionado e depois clicar no botão “Ler” ele ficará novamente como 
não lido. 

 

Nota: O remetente de um recado conseguirá visualizar se o recado foi ou não foi lido pelos destinatários. 
Mesmo que um destinatário, após ter selecionado o recado como lido ou tê-lo selecionado por mais de 3 
segundo, clique no botão “Ler” e com isso torne seu recado novamente como não lido, em negrito, isso não 
afetará a visualização de leitura do remetente, que estará marcando sempre a primeira leitura do recado. 

Quando um recado é excluído da lista de enviados, este não é excluído da lista de recados recebidos do 
outro usuário e vice-versa.  
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5. E-MAIL 

A integração do CP-Pro Mais com Microsoft Outlook possibilita fazer a sincronização dos e-mails enviados e 
recebidos através do Outlook, bem como enviar e recebê-los através do CP-Pro Mais. 

Para maiores informações consulte o Manual “Integração do CP-Pro Mais com o Microsoft Outlook”. 

 

6. LEMBRETE DESPERTADOR 

O Lembrete Despertador do CP-Pro Mais é um programa que avisa aos usuários sobre a existência de 
compromissos e recados, conferindo automaticamente as informações da agenda.  

O Lembrete Despertador é representado pela figura de um despertador  no canto inferior direito da barra 
de tarefas do Windows (ao lado do relógio).  

Caso haja algo a ser lembrado, o despertador ficará piscando. Com um duplo clique sobre o ícone será 
possível abrir a janela do lembrete, que é dividida em 4 abas: 

 Compromissos 

 Compromissos via e-mail 

 Pesquisa 

 Recados 

A aba de “Compromissos” informa ao usuário logado no Lembrete quantos compromissos não cumpridos 
ele tem, agrupados por data. Ao agendar um compromisso, o usuário define com qual antecedência quer 
ser lembrado deste. Somente serão apresentados os compromissos que estiverem dentro do intervalo de 
antecedência definido. O usuário pode ainda visualizar os detalhes de cada compromisso agendado 
clicando no botão “Ver detalhes...” 
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A aba de “Compromissos via e-mail” gerencia o envio das notificações de compromissos aos clientes. O 
Lembrete é inicialmente configurado para que, a cada 5 minutos, seja consultado o banco de dados em 
busca de notificações de compromissos a serem enviadas. 

Essa configuração pode ser alterada em: Ferramentas  Opções  Geral  Intervalo de atualização das 
informações do Lembrete. 
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As notificações serão sempre enviadas de acordo com intervalo de atualização do Lembrete, variando a 
quantidade de notificações enviadas da seguinte forma: Entre 5 e 30 minutos serão enviadas até 15 
notificações. Acima de 30 minutos, serão enviadas tantas notificações quanto o intervalo de tempo. Assim, 
com o intervalo definido em duas horas, serão enviados, a cada 120 minutos, até 120 notificações por vez. 
Caso ainda existam e-mails a serem enviados, há a opção de o usuário enviar todos os e-mails de uma vez, 
clicando no botão “Enviar e-mails”. 

A aba de “Pesquisa” realiza buscas nas bases de dados do CP-Pro Mais a fim de localizar os compromissos 
agendados que se encaixem nas condições determinadas pelo usuário no preenchimento dos campos. 
Apenas os compromissos particulares de outros usuários não poderão ser listados. 

A aba de “Recados” do Lembrete informa quantos recados não lidos possui o usuário atualmente logado. 

 

Quando o lembrete está configurado para ser exibido ao iniciar o Windows, a tela do lembrete será aberta 
antes do sistema. Clicando no botão “Iniciar Controle de Processos” ele abrirá o CP-Pro Mais, ou seja, será 
um atalho para abrir o sistema. 

Um duplo clique no ícone do Lembrete possibilita visualizar todas as informações disponíveis. 

Nota: Caso sejam utilizados os Recados, sugere-se que a atualização do lembrete ocorra no seu tempo 
mínimo, ou seja, 5 minutos, de forma que não haja demora para o destinatário saber que lhe foi enviada 
uma mensagem. 

 


