
Mesa servidor central de mandados 

 

 

Quem cadastra os oficiais de justiça e habilita na central é o 

administrador do sistema. 

 

A função do servidor da central é distribuir mandados aos oficiais de 

justiça. 

 

O servidor da central também cria as regiões dentro da central, 

habilita os oficiais na(s) região(ões), suspende os oficiais e insere os 

assentamentos (férias ou licença especial). 

 

Inicialmente é necessário criar as regiões, utilizando a opção Regiões 

> listar regiões, na parte superior da tela. 

 

Caso já exista alguma região criada utilizar a opção Filtrar, caso não 

tenha criado nenhuma região clicar em Novo. 

 

Preencha os campos da tela que se abrirá. Podendo inserir inclusive 

o mapa daquela região, conforme figura a seguir 

 

 

 

Após preencher os dados, clicar em SALVAR. Após salvo os dados 

pode fazer alterações, inclusive o nome da região. 

 

Criadas as regiões, ao acionar o menu regiões > listar regiões a tela 

será demonstrada conforme figura a seguir. 



 

 

Clicando em cima do nome da região, a tela se abre com opção de 

alterar ou remover. 

A opção NOVO dessa tela serve para o servidor da central habilitar 

o oficial de justiça na região(ões) que aquele oficial e justiça atuará. 

 

Basta clicar na bolinha à frente do nome daquele oficial de justiça e 

após clicar em salvar. 

 

 

 

Se for inserir 10 oficiais de justiça naquela região deverá clicar 10 

vezes na opção novo, fazendo a habilitação de oficial por oficial. Não 

é possível habilitar em lote. 

 

Na Aba servidores > oficial de justiça 

(habilitações/assentamentos/suspensões) é o local apropriado para 

o servidor da central, verificar em qual região aquele oficial de justiça 

está atuando e inserir os assentamentos e suspensões, quando 

necessário. 

 

Ao acionar o menu mencionado, abrirá a tela a seguir 

 

 



 

Criadas as regiões necessárias e habilitados os oficiais de justiça, o 

servidor da central de mandados está apto a distribuir os mandados 

expedidos pela serventia. 

 

Essa é a mesa inicial do servidor da central de mandados. 

 

 

 

Ao clicar no número à frente da opção mandados para distribuir 

surgirá a tela a seguir 

 

 

Se clicar no número do processo poderá navegar no processo como 

qualquer outro usuário do sistema.  

 



Para distribuir ao oficial de justiça clicar na data em negrito, abaixo 

da palavra ordenação. 

 

Na próxima tela aparecerá as opções possíveis. A mais importante 

Realizar distribuição 

 

 

 

Selecionar a opção desejada se manual ou sorteio. Esta última a 

mais apropriada. Manual somente quando tiver que direcionar a 

determinado oficial de justiça. 

 

Clicar na opção Distribuição por sorteio, selecionar a região e após 

clicar Salvar. O sistema buscará nos oficiais de justiça daquela região 

e realizará o sorteio para um oficial e assim todas as vezes que 

proceder novo sorteio naquela região (acredito que o sistema a 

natureza do mandado para proceder ao sorteio, deixando todos os 

oficiais da região de forma igualitária) 

 

 

Ao clicar em salvar, o sistema emite uma mensagem distribuição 

realizada com sucesso. 



Voltando para a tela início, no exemplo utilizado que tinha 3 

mandados, será diminuído um mandado na opção mandados para 

distribuir (restando2) e na opção mandados aguardando retorno cairá 

um mandado (clicando no número já visualiza a qual oficial foi 

sorteado), conforme tela abaixo. 

 

 

 

Pode redistribuir o mandado, se necessário. Ao clicar nos mandados 

aguardando retorno, clicando novamente na data em negrito abaixo 

da palavra ordenação, na próxima tela aparecerá a opção de Realizar 

redistribuição . 

 

Quem devolve o mandado para a secretaria é o oficial de justiça e a 

secretaria quem informa se o ato processual foi cumprido. 

 

O menu superior “consulta” possibilita a verificação dos mandados 

distribuídos e relatório de cumprimentos. 

 

O menu “outros” semelhante a de outros usuários. 


