UNIDADE 3

Unidades Judiciais de 2º Grau

AULA 3
Objetivos de aprendizagem
Conhecer as funcionalidades disponíveis no painel do
Advogado.

UNIDADE 3 - AULA 3

3.3 Ferramentas e Permissões
O Menu à esquerda oferecer diversas ferramentas de trabalho ao
Advogado. Além da associação do assistente, conforme já analisado
anteriormente, também há opções de consulta processual, custas
processuais (a partir de guias geradas para um processo e pelo usuário),
depósitos processuais, ambiente para peticionamento de iniciais e
intermediárias, movimentação processual, relatórios processuais,
substabelecimento, consulta de temas repetitivos e com repercussão
geral, dentre outros.

A opção “Petição/Movimentação”, uma das mais utilizadas, pode ser
realizada de forma individual ou em bloco, e pode ser acessada pelo
menu ou através de ação dentro de um processo, pela ação “Movimentar/
Peticionar”. Trata-se de ferramenta através da qual o Advogado realizará
a interposição de petição intermediária e demais manifestações.
Em um determinado processo, primeiramente, selecionará o evento a ser
lançado, e, posteriormente, se necessário, o documento a ser juntado.
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Destacamos a movimentação processual “Ciência, com Renúncia ao
Prazo”, onde o Advogado não precisa peticionar nesse sentido, mas
apenas utilizar a ação “Movimentar/Peticionar”, escolhendo o evento
“Ciência com renúncia ao prazo”, a fim de agilizar o andamento do
processo, encerrando o prazo formalmente, quando for o caso.

pág. 3

UNIDADE 3 - AULA 3

Para o substabelecimento há uma opção específica no Menu, sendo feito
diretamente pelo Advogado no eproc, de forma individual ou em bloco,
e dispensando o protocolo de uma petição própria.

O substabelecimento também pode ser realizado através da ação
“Substabelecimentos”:
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O Advogado possui duas opções para substabelecer:
• com reserva: sua vinculação ao processo é mantida, e outros Advogados
são incluídos no processo. Ao gerar este ato de substabelecimento
com reserva, os demais Advogados serão incluídos, um em cada
evento no processo, e constarão na capa do processo, juntamente
com o Advogado que realizou o ato com reserva.
• sem reserva: o Advogado que registrou o evento de substabelecimento
sem reserva é substituído por outro Advogado.

O substabelecimento permite a vinculação de Advogados, Sociedade
de Advogados, ou mesmo um Escritório de Prática Jurídica.
Assim, ratificamos a informação de que não será necessária uma
petição específica para proceder a um substabelecimento, mas apenas
a execução desse procedimento.
Outra ferramenta muito interessante é a emissão da certidão narratória.
O eproc disponibiliza uma ação própria para a obtenção do documento.
Assim, na consulta de um determinado processo, na seção “Ações” há
uma ação denominada “Certidão Narratória”, que expede o referido
documento.
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Assim, não será mais necessário o deslocamento do Advogado ao
Tribunal para expedição de certidão narratória.
No Portal do Advogado, no menu, também há a opção Relatórios, para
a extração de relatórios processuais a partir de determinados critérios,
como a situação do processo, o nível de sigilo, o rito, a data da autuação
e a classe processual.

A partir da consulta e extração do relatório é possível gerar uma planilha,
em formato xls.
Em Tabelas Básicas do Menu o usuário possui serviços de consulta e
pesquisa.
Na opção Assuntos Judiciais e Classes Judiciais o Advogado é remetido
à tabela do Conselho Nacional de Justiça, onde é possível pesquisar os
assuntos judiciais e as classes judiciais a partir do nome da classe e do
código, tal como no sítio eletrônico do CNJ.
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A opção Evento/Petição Tipo Documento exibe uma listagem com todos
os tipos de petição, seus correspondentes tipos de documentos e qual seu
comportamento quanto à juntada. Assim o usuário pode pesquisar qual o
tipo de petição a ser utilizado para proceder a um peticionamento.

A opção “Tipo petição Judicial” esclarece acerca da aplicabilidade e
fundamento legal do tipo de petição, bem como se há despesas processuais,
como um ambiente para tirar eventuais dúvidas.
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