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ESPECIAL

E-PROC V2
O sistema é realidade na JFPR e em todo o TRF4

certificação digital emitida pelas regras da AC-OAB, Dúvidas frequentes
dispensando a validação pessoal. 

Esta modalidade poderá ser utilizada para o O sistema de processo eletrônico V2 está em 
cadastramento de advogados de outros estados ou de pleno funcionamento na JFPR e no TRF4, mas ainda 
cidades que não possuam subseção da Justiça Federal. segue em processo de aperfeiçoamento e adaptação dos 
Todavia, enquanto não implantada essa funcionalidade no usuários. Alguns profissionais têm dúvidas de como 
sistema, a orientação do Presidente da Comissão do devem proceder para trabalhar corretamente. 
Processo Eletrônico do TRF4 é a seguinte:O objetivo deste encarte especial da Justiça 

Federal em Revista é contribuir para que os principais 
Advogados com certificação digital: questionamentos em relação ao E-proc V2 sejam sanados 

e o sistema funcione cada vez melhor, com celeridade e 
Os advogados deverão preencher o cadastro no eficiência.

E-proc, no site da seção judiciária onde pretendem atuar, e 
encaminhar petição, assinada digitalmente, solicitando a Como acesso o sistema E-proc V2?
validação do cadastro e juntando cópia da carteira da 
OAB, por e-mail para o endereço eproc@trf4.gov.br. Após Para ter acesso ao E-proc V2 é preciso ter um 
a validação, será enviada mensagem para o e-mail computador com acesso à internet. Visite o site da JFPR, 
constante no cadastro do advogado indicando a senha no endereço www.jfpr.gov.br e siga as indicações:
inicial de acesso. " E-proc processo eletrônico " Entrar no sistema Rito 

Ordinário " Usuário (login) " Senha (desde que o usuário 
Advogados sem certificação digital:esteja previamente cadastrado)

Após o preenchimento do cadastro no E-proc, no Como faço meu cadastro e obtenho uma senha para o 
site da seção judiciária onde pretendem atuar, os sistema?
advogados sem certificação digital deverão encaminhar 
petição assinada, com firma reconhecida, e cópia Para receber uma senha de acesso ao sistema, o 
autenticada da carteira da OAB, em meio físico, para a advogado deverá se cadastrar no “usuário”, indicando o 
Diretoria Judiciária do TRF da 4ª Região, na Rua Otávio Estado da Federação e o número da inscrição na OAB, 
Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - precedido de zeros necessários para completar seis 
Porto Alegre-RS - CEP 90010-395. Da mesma forma, dígitos como login. 
após a validação, será enviada mensagem para o e-mail Exemplo: se o número da OAB for 1234 e a car-
constante no cadastro do advogado indicando a senha teira foi emitida pelo Estado do Paraná, o login deverá ser 
inicial de acesso.registrado como PR001234. Neste caso foram incluídos 

dois zeros para completar os seis números necessários.
Quais são as etapas de distribuição de processos?Após o cadastro, todos os advogados devem 

comparecer a uma Subseção Judiciária vinculada à 4ª 
Existem cinco etapas para a distribuição das Região, munidos de sua carteira da OAB, para validação 

ações no E-proc Rito Ordinário. Elas estão detalhadas no de sua senha. É neste momento que o advogado 
Manual dos advogados. São elas:escolherá sua senha. 
1ª - Peticionamento Eletrônico: informações do processoÉ preciso ter cuidado com o uso de caracteres 
2ª - Peticionamento Eletrônico: assuntosmaiúsculos ou minúsculos no momento de digitá-las, pois 
3ª - Peticionamento Eletrônico: partes autoreso sistema não reconhecerá uma senha registrada em 
4ª - Peticionamento Eletrônico: partes (réus)maiúsculo, se esta foi feita com caracteres em minúsculo, 
5ª - Peticionamento Eletrônico: documentose vice-versa.  

E  a distribuição de processos por dependência?A Resolução nº 17/2010, de 26/03/2010, que 
regulamenta o processo judicial eletrônico – E-proc (nova 

Somente algumas classes processuais estão versão) – no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, 
liberadas para distribuir processos por dependência. prevê a possibilidade de que o cadastro do advogado no 

Atualmente, as classes que exigem processo para sistema possa ser assinado digitalmente, mediante 
ser distribuído por dependência: 

 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) foi encerrada no dia 26 de fevereiro deste ano.

A partir da data, as novas ações de todas as subseções judiciárias do Paraná são ajuizadas pela internet, 
de qualquer lugar, e tramitam por meio totalmente digital, com rapidez e economia de recursos físicos, como 
papel. Apenas processos anteriores à implementação do E-proc continuam em meio físico.

A implantação do sistema de Processo Eletrônico, E-proc V2, na Justiça Federal do Paraná (JFPR) e no 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
EMBARGOS À ARREMATAÇÃO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU 
EMBARGOS À EXECUÇÃO TELEFÔNIC
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROCEDIMENTO ESP.DA LEI ANTITÓXICOS
EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS PROCEDIMENTO ESP.DA LEI DE COMBATE ÀS 
EMBARGOS DE TERCEIRO ORGANIZAÇÕES
EMBARGOS DO ACUSADO PROCEDIMENTO ESP.DA LEI DE IMPRENSA
EXCEÇÃO DA VERDADE PROCEDIMENTO ESP.DOS CRIMES CONTRA A 
EXCEÇÃO DE COISA JULGADA PROPRIEDADE I
EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE PROCEDIMENTO ESP.DOS CRIMES DE ABUSO DE 
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO AUTORIDADE
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL PROCEDIMENTO ESP.DOS CRIMES DE CALÚNIA E 
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA INJÚRIA
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA CRIMINAL PROCEDIMENTO ESP.DOS CRIMES DE COMPETÊNCIA 
EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA DO JÚRI
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PROCEDIMENTO ESP.DOS CRIMES DE 
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL RESPONSABILIDADE 
EXCESSO OU DESVIO-INCIDENTES EM EXECUÇÃO REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
 CRIMINAL
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBL Para o sistema distribuir por dependência, deve-
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA se vincular a nova ação ao “processo originário”.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA Tenho dificuldades para fazer a seleção na Tabela de 
 LITISCONSORCIA

Assuntos. O que fazer?
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
IMPUGNAÇÃO DO DIREITO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Por ser uma tabela imensa e complexa muitos INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS
processos são cadastrados com o assunto incorreto e,  APREENDIDAS
consequentemente, distribuídos equivocadamente às INCIDENTE DE TRANSF.ENTRE ESTABELECIMENTOS
varas.  Isto ocorre porque é o assunto principal da ação  PENAIS
que gera a competência do processo e o distribui para a OPOSIÇÃO
vara correta. È oportuno salientar que se o processo PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL
possui mais de um assunto, todos deverão ser PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM

 FIANÇA cadastrados na 2ª etapa do peticionamento eletrônico.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Primeiramente, o advogado deverá selecionar o 

ramo do direito e o sistema fornecerá apenas os assuntos 
E as classes que permitem distribuição por da competência escolhida. Na dúvida, esse item poderá 

dependência são: ficar sem preenchimento, uma vez que o sistema mostrará 
todos os assuntos disponíveis na tabela. Digitando-se 

AÇÃO PENAL uma palavra ou parte do assunto, o sistema fornecerá uma 
CRIMES AMBIENTAIS lista de opções para serem escolhidas. 
EXECUÇÃO FISCAL
MANDADO DE SEGURANÇA Como incluo uma autoridade coatora em um Mandado 
MEDIDA CAUTELAR DE ALIMENTOS PROVISIONAIS

de Segurança?
MEDIDA CAUTELAR DE APREENSÃO DE TÍTULOS
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO

Para incluir uma autoridade coatora em um MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS
Mandado de Segurança é preciso vinculá-la a uma MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO

MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO entidade já cadastrada. O advogado deverá primeiro 
MEDIDA CAUTELAR DE CAUÇÃO verificar na lista se já não existe o seu registro. Caso 
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO contrário, deverá criá-la com o nome do cargo,  o órgão a 
MEDIDA CAUTELAR DE HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR 

que pertence (entidade) e a localidade (com o auxílio da LEGAL
lista apresentada pelo sistema ou não). Exemplos:MEDIDA CAUTELAR DE INTERPELAÇÃO

MEDIDA CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO
1. Delegado da Receita Federal do Brasil – Entidade MEDIDA CAUTELAR DE NOTIFICAÇÃO

MEDIDA CAUTELAR DE POSSE EM NOME DO responsável União  - Fazenda Nacional (especificamente 
NASCITURO sobre questões tributárias).
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 2. Comandante da 5ª Brigada de Infantaria Blindada – 
PROVAS

Entidade responsável União  - Advocacia Geral da União.MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO
MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO

O advogado pode ajuizar ou responder ação em nome MEDIDA CAUTELAR FISCAL
de uma entidade?MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
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Já existe uma tabela com as entidades cadastradas Consulta pública " pelo número do processo " 
verifica os dados cadastrados do processo e as fases.cujo gestor é o Diretor da SRIP do Tribunal da 4ª Região. 

Consulta com a indicação da chave de acesso " Considera-se entidade para o sistema a pessoa que atrai a 
verifica também as petições e os documentos anexados.competência da ação para a Justiça Federal. Se o advogado 

for representar esse órgão, necessariamente deverá ter sido 
O que o advogado deve fazer para peticionar no previamente autorizado no sistema por seu Procurador 
processo?Chefe. Portanto, o Procurador Chefe, antecipadamente, 

deverá comparecer à Justiça Federal para liberar sua senha 
Qualquer advogado já habilitado no sistema pode e, posteriormente, poder autorizar os demais procuradores, a 

peticionar no processo, independente de existir ou não uma fim de que possam ajuizar suas ações e movimentá-las. 
intimação. Basta entrar na movimentação processual, digitar Note-se que sem esse procedimento, nenhum advogado 
o número do processo, o evento adequado, selecionar, poderá ajuizar ou responder uma ação em nome de uma 
classificar  e  anexar o arquivo. Após, clicar em “movimentar”. entidade.

A apresentação de apelação ou  agravo de instrumento Como incluo o nome de uma nova entidade?
deve ser física ou virtual?

O sistema não distribui uma ação se não existir em 
Se o processo tramita no meio físico, a apelação 

um dos polos uma entidade. Se houver necessidade de 
deverá ser apresentada também fisicamente; se a ação for 

inclusão de uma nova entidade deverá ser solicitada ao 
virtual, a apelação deverá ser encaminhada virtualmente.

Núcleo de Apoio Judiciário no e-mail dirnaj@jfpr.jus.br. É 
Se o processo estiver tramitando no meio físico o 

preciso informar o nome que está cadastrado na base da 
Agravo de Instrumento deverá ser apresentado fisicamente, 

Receita Federal  e o número do CNPJ. 
através do SUP (Sistema Único de Protocolo) ou diretamente 
no TRF4. Se o processo já estiver tramitando no E-proc, o 

Como o Procurador Chefe deve atuar no sistema?
Agravo de Instrumento contra decisão do 1º grau será 
ajuizado diretamente pelo advogado, na tela de consulta do Para liberar o acesso aos seus gerentes, analistas e 
processo originário do E-proc, acionando o link “agravo”. novos procuradores os  Procuradores Chefes primeiro 

O sistema abrirá as telas do Tribunal, para o 
deverão cadastrar a pessoa na rotina “usuários”, conforme 

advogado selecionar o assunto do agravo e conferir o nome 
abaixo explicado, para, posteriormente, incluir o perfil 

dos agravantes, ficando as demais partes como agravados 
correto: 

ou, se do mesmo polo, como interessados. Após, deverá 
anexar o arquivo da petição inicial com as razões do agravo, 

Procurador: cadastra-se ou pelo nº da OAB ou cria-se um 
onde deverá indicar os eventos da decisão agravada e da 

login específico para o órgão. Após, atribui-se o perfil de 
intimação da decisão agravada. Dispensa-se a juntada de 

procurador.
quaisquer peças existentes no processo principal. 

Gerente: cria-se um login próprio e atribui-se o perfil 
O sistema fornecerá o extrato com o número do 

“gerente”.
agravo já distribuído e o nome do relator e lançará 

Analista: cria-se um login próprio e atribui o perfil de 
automaticamente um registro nos autos originários para 

“analista”.
suprir o disposto no artigo 526 do CPC.

Após, deve-se entrar na rotina “Gerenciamento da 
Gostaria de visualizar documentos de outros processos. 

Procuradoria” " Gerenciamento da Procuradoria " Novo " 
É possível?

Incluir o login cadastrado " selecionar a entidade que será 
 

representada " avançar " selecionar as Subseções O advogado somente poderá verificar os 
Judiciárias "  salvar documentos de outros processos se possuir a chave de 

consulta fornecida pelo advogado ou pela secretaria, após 
Como não houve migração do sistema dos Juizados identificação pessoal. No entanto,  qualquer pessoa poderá 

Especiais para o E-proc V2, a forma de cadastramento requerer consulta aos autos, juntando petição diretamente no 
descrita anteriormente somente se aplica ao rito ordinário. E-proc para apreciação do juiz da causa.
Portanto, se for necessária a liberação de senha para o 
Procurador atuar no V1,  este deverá obter uma habilitação Devo apresentar uma petição para substabelecer nos 
específica junto aos Juizados Especiais ou perante o NAJ ou autos?
SEAJA´s, pois os sistemas não se comunicam.

A alteração de procurador que atuará no processo Não é preciso apresentar uma petição para 
pode ser feita pelo menu Gerenciamento de Processos "  substabelecer nos autos. Basta o advogado entrar no evento 
Gerenciamento Individual escolhendo um dos Tipos de “substabelecimento” e indicar o substabelecido, desde que 
Gerenciamento disponíveis: este já esteja com seu cadastro habilitado para atuação na 

Justiça Federal. Existem dois tipos de substabelecimento: 
Substituir procurador: altera o procurador que atua no com reservas e sem reservas.
processo. Este substabelecimento pode ser feito individualmente ou em 
Associar procurador: acrescenta mais um procurador para bloco de processos. Havendo mais de um procurador, o que o 
atuar no processo. ingressar com a ação deverá substabelecer com reserva aos 

demais procuradores, que também ficarão vinculados ao 
Quais são os tipos de consulta processual? processo. 
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 um tipo de câncer que geralmente ocorre nos 
lábios (mais freqüentemente no lábio inferior), Édentro da boca, na parte posterior da garganta, 

nas amígdalas ou nas glândulas salivares. É mais 
frequente em homens do que em mulheres e atinge 
principalmente pessoas com mais de 40 anos de 
idade. O fumo, combinado com o excesso de bebida 
alcoólica, é um dos principais fatores de risco.

Se não for detectado de maneira precoce, o 
câncer bucal pode exigir tratamentos que vão da 
cirurgia (para a sua remoção) à radioterapia ou 
quimioterapia. Este câncer pode ser fatal, com uma 
taxa de sobrevivência de cinco anos de 50%. Uma 
das razões pelas quais este prognóstico é tão 
negativo é o fato dos primeiros sintomas não serem 
reconhecidos logo. O diagnóstico precoce é 
fundamental para o sucesso do tratamento.

Sintomas

Nem sempre é possível visualizar os 
primeiros sinais que indicam a existência do câncer 
bucal, o que aumenta a importância das consultas 
regulares com o dentista ou o médico. Seu dentista 
foi preparado para detectar os primeiros sinais do 
câncer bucal. Contudo, além das consultas 
regulares, é preciso que você fale com seu dentista 
se perceber qualquer dos sinais abaixo:

- Ferida nos lábios, gengiva ou no interior da boca, 
que sangra facilmente e não parece melhorar;

- Um caroço ou inchaço na bochecha que você 
sente ao passar a língua;

- Perda de sensibilidade ou sensação de 
dormência em qualquer parte da boca;

- Manchas brancas ou vermelhas na gengiva, 
língua ou qualquer outra parte da boca;

- Dificuldade para mastigar ou para engolir;

- Dor sem razão aparente ou sensação de ter algo 
preso na garganta;

- Inchaço que impede a adaptação correta de 
próteses (dentaduras, pontes);

- Mudança na voz.

 Como evitar

Se você não fuma nem masca tabaco, não 
comece a fazê-lo. O uso do tabaco é responsável por 
80 a 90% das causas de câncer bucal. A ligação entre 
o fumo, o câncer pulmonar e as doenças cardíacas já 
foi estabelecida. O fumo também afeta sua saúde 
geral, tornando mais difícil o combate a infecções e a 
reparação de ferimentos ou de cirurgias. Em adultos 
jovens, este hábito pode retardar o crescimento e 
dificultar o desenvolvimento. Muitos fumantes 
afirmam não sentir mais o odor ou sabor tão bem 
como antes. O fumo também pode causar mau hálito 
e manchar os dentes.

Sua saúde bucal está em perigo cada vez que 
você acende um cigarro, um charuto ou um 
cachimbo. Com esta atitude, suas chances de 
desenvolver câncer na laringe, na boca, na garganta 
e no esôfago aumentam. Como muitas pessoas não 
notam ou simplesmente ignoram os sintomas iniciais, 
o câncer bucal muitas vezes se espalha antes de ser 
detectado. 

O hábito de mascar tabaco eleva em 50 vezes 
a possibilidade de se desenvolver o câncer bucal. O 
melhor a se fazer é não fumar nem usar quaisquer 
outros produtos derivados do tabaco. Quando uma 
pessoa pára de usar esses produtos, mesmo depois 
de vários anos de consumo, o risco de contrair câncer 
bucal se reduz significa-tivamente. O consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas também aumenta o 
risco de câncer bucal. A combinação fumo/álcool 
torna esse risco ainda muito maior.

Tratamento

Depois do diagnóstico, uma equipe de 
especialistas desenvolve um plano de tratamento 
especial para cada paciente. Quase sempre a 
cirurgia é indispensável, seguida ou não de um 
tratamento de radio ou quimioterapia. É essencial 
entrar em contato com um profissional que esteja 
familiarizado com as mudanças produzidas na boca 
por essas terapias (irritação ou ressecamento da 
boca, dificuldade de deglutir e perda do paladar). A 
radiação também aumenta o risco de cáries e, por 
isso, é muito mais importante cuidar bem da boca e 
da garganta neste período.
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O que é o câncer bucal?

Com informações de artigo fornecido por Colgate-Palmolive. 






