
2º - PASSO HABILITAR O ADVOGADO/PROCURADOR MASTER

Para efetuar a citação eletrônica para o escritório jurídico, primeiro devemos habilitar o
Advogado/Procurador Master na Unidade do Escritório Jurídico.

Selecione nas “opções do processo” o ícone habilitar advogados;

Selecione  Procuradoria/Grandes  Litigantes  e  na  “lupa  da  Serventia”  pesquisar  e
selecionar o Escritório jurídico desejado, após clique em CONSULTAR.



Caso apareça na lista vários nomes de advogados/procuradores para habilitação, confira
qual  deles  será  o  Advogado/Procurador  Master  de  acordo  com a  indicação nos  Atos
Constitutivos do TJdocs (http://www.tjgo.jus.br/tjdocs/).
Após selecionar o Advogado/ Procurador Master, marque também a parte PROMOVIDA,
clique em inserir e confirme no disquete para concluir a habilitação.
Assim, concluímos a habilitação do Escritório Jurídico, do Advogado/Procurador Master, e
selecionamos a parte promovida.
Confira abaixo os passos já percorridos:

http://www.tjgo.jus.br/tjdocs/


Veja como ficará a tela ao final das habilitações realizadas:

Após confirmar que a Unidade do Escritório Jurídico e o Advogado/Procurador Master já
estão habilitados, clique no número do processo para visualizar a capa do mesmo.

Localize a movimentação referente a citação pessoal que já fora expedida no processo. A
partir da CITAÇÃO EXPEDIDA clique na “canetinha” para gerar uma nova pendencia de
Carta de Citação,  que será a Citação Eletrônica para o Advogado/Procurador Master,
habilitado no processo.

Veja os passos abaixo:
Ao gerar a pendencia de Carta de Citação, selecione a parte PROMOVIDA (não marque
nenhumas  das  opções  –  pessoal,  pessoal  e  advogados  e  intimação  em
audiência/cartório) e clique em INCLUIR.



Observe  que  a  citação  eletrônica  foi  expedida  “on-line” para  o  Advogado/Procurador
habilitado no processo, conforme tela abaixo:

Após gerar a Citação “on-line” a mesma aparecerá na tela do Coordenador Jurídico e do
Advogado/Procurador Master.

Essa é a tela inicial do Coordenador Jurídico.

Essa é a tela inicial do Advogado/Procurador Master.



 IMPORTANTE:

Ao  serem  expedidas  as  Citações  “on  line” as  telas  do  Coordenador  Jurídico  e  do
Advogado/Procurador Master ficarão idênticas até que seja realizada a distribuição entre
os demais Advogados/Procuradores cadastrados que atuarão nos processos da Unidade
Jurídica.
Ao ser efetuada a troca do responsável  pela citação “on line”,  esta aparecerá na tela
inicial  do  novo  responsável  e  será  eliminada  da  tela  inicial  do  Advogado/Procurador
Master.
 


