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1. Introdução
O sistema oferece a possibilidade de cadastramento com ou sem certificação digital.
A realização do cadastro com o certificado dispensará a apresentação pessoal para ativação e registro da senha.
Já o cadastro com o certificado ensejará a necessidade de comparecimento junto ao Poder Judiciário Estadual
para validar seu cadastro pessoal e registrar uma senha. A validação ocorrerrá mediante apresentação da carteira
da OAB e documento com foto, originais, no Tribunal de Justiça, Avenida Borges de Medeiros, 1565, sala 202 ou
Protocolo Judiciário do Foro Central II, em Porto Alegre. Nas comarcas do interior do Estado, onde o eproc já está
implantado, dirigir-se à Distribuição.
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2. Cadastramento com certificado digital
1. Acessar o sistema eproc através de um dos endereços: https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/ ou
https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc.
2. Acessar o item de menu Cadastre-se AQUI > Cadastrar advogado

3. Clicar em Cadastro com certificado digital

4. Efetuar a inclusão do PIN (senha)

5. Será apresentada tela de cadastro com alguns dados cadastrais já preenchidos, revisar e complementar
suas informações pessoais (os campos em negrito são obrigatórios).
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6. Clicar no botão SALVAR para cadastrá-las no sistema.
7. Efetuar o cadastramento de uma senha. Este passo não é obrigatório, mas permitirá acessar o sistema
com certificado digital ou com login e senha.
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3. Cadastramento sem certificado digital
1. Acessar o sistema eproc através de um dos endereços: https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/ ou
https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc.
2. Acessar o item de menu Cadastre-se AQUI > Cadastrar advogado

3. Clicar em Cadastro sem certificado digital

4. Informar os seguintes dados obrigatórios:
a) Unidade da Federação de seu registro (Estado);
b) Número da OAB com seis dígitos (se necessário inclusão de zeros à esquerda), por exemplo 999999;
c) Número do CPF.

5. Após consulta pelo CPF na base da Receita Federal e validação da OAB junto ao Cadastro Nacional dos
advogados, revisar e complementar suas informações pessoais (os campos em negrito são obrigatórios).
6. Clicar no botão SALVAR para cadastrá-las no sistema.
7. Efetuada a confirmação do cadastro SEM CERTIFICADO, providenciar sua ativação junto ao Poder
Judiciário Estadual, conforme orientações apresentadas no início deste tutorial.
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4. Informações Adicionais
Após cadastro do advogado junto ao eproc do Poder Judiciário Estadual, o advogado poderá abrir o sistema
eproc com seu login e senha ou certificado digital.
O login do advogado será a Unidade da Federação (Estado) mais o número da OAB com seis dígitos (se necessário
inclusão de zeros à esquerda), por exemplo RS999999.
A senha será aquela cadastrada pelo advogado no momento do seu cadastro ou da ativação junto ao Poder
Judiciário Estadual.
A senha também pode ser cadastrada em momento posterior à efetivação do cadastro. Para tanto, basta clicar na
opção “Usuários -> Alterar senha pessoal” do menu.
IMPORTANTE! A senha, de uso pessoal, intransferível e de conhecimento exclusivo do advogado, é criptografada
(o que impede que durante o tráfego da informação pela web seja conhecida por qualquer pessoa) e permite o
acesso ao sistema.

Uma vez logado no sistema eproc, no menu USUÁRIOS, é possível efetuar as seguintes condutas:


Alteração de Dados Pessoais: permite a inclusão ou ajustes de seus dados de identificação pessoal.

8



Alterar Senha Pessoal: possibilitará a alteração da senha pessoal.

A senha deverá obedecer aos critérios indicados abaixo:



Cadastro de Usuários: permite associar assistentes em sua OAB. A vinculação permitirá ao assistente
acompanhar o Painel do Advogado e a preparar petições iniciais.
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