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Cadastramento de Advogados com 

Certificação Digital nos serviços do 

Processo Eletrônico – Justiça Federal 

2ª Região 

 

A partir de 07/01/2015 os Advogados poderão se cadastrar nos serviços do Processo 

Eletrônico da 2ª Região usando o certificado digital emitido pela Autoridade Certificadora da 

OAB. 

Com esta mudança, os advogados que efetuarem o cadastro usando o seu certificado digital 

serão automaticamente habilitados nos serviços de Peticionamento (Inicial e Intercorrente), 

PUSH e Consulta de Peças de Processos pela internet, dispensando a etapa de validação 

presencial. 

Para os advogados que ainda não possuem Certificação Digital, o cadastro na modalidade 

antiga (sem certificado digital) ainda poderá ser feito no mesmo endereço disponível nos sites 

da SJRJ ou SJES. 

 

Requisitos de software necessários: 

1) Java Runtime Environment (JRE) disponível no endereço 

https://www.java.com/pt_BR/download/; 

2) Navegador IE 9 ou superior, Chrome (versão 39 ou superior) ou Mozilla Firefox (versão 

34 ou superior); 

3) Drivers de instalação do seu dispositivo de armazenamento do certificado digital 

(token)  fornecido pela OAB ou pela Autoridade emissora do Certificado Digital; 

4) A partir do JAVA 7 update 51, configurar na lista de exceções do Java o endereço 

http://procweb2.jfrj.jus.br/peticao/cadastro.jsp para cadastro nos serviços da SJRJ/TRF 

ou  o endereço http://www2.jfes.jus.br:8080/peticao/cadastro.jsp para cadastro dos 

serviços na Seção Judiciária do Espírito Santo, conforme procedimento a seguir.  

5) Acesso à internet para realização do cadastro; 

6) Aceitar/confiar no miniaplicativo do Java quando for exibido durante o primeiro acesso 

ao cadastrado com certificado digital. (Imagens 2, 3 e 4) 
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Configuração do JAVA  

Pelo Painel de controle do Windows, acesse as configurações do Java a através do ícone 

abaixo.  

 

 

Nas configurações do Java, ir até a aba Segurança e em seguida em “Editar lista de sites” para 

configurações de Exceções de Segurança.  
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Clique na opção “Adicionar” para incluir uma nova linha, e será exibida a tela abaixo: 

 

 

Digite ou copie e cole os endereços  http://procweb2.jfrj.jus.br/peticao/cadastro.jsp   e 
http://www2.jfes.jus.br:8080/peticao/cadastro.jsp no campo em branco e em seguida clique 

no botão “OK”.  
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Será apresentada a seguinte advertência: 

 

 

 

Clique em Continuar. Saia do painel de controle.  

Após, feche todos os navegadores de internet.  
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Página de acesso para o cadastramento com Certificado Digital 
 

Para realizar o cadastro como Advogado com o seu certificado digital, insira o seu TOKEN no 

seu computador e acesse o respectivo endereço na internet.  Após aberta a página abaixo, 

clique no botão “Certificado Digital” indicado na imagem 1, mostrada abaixo. Aceite a 

execução do miniaplicativo do JAVA que será exibida. (imagens 2, 3 e 4) 

O campo da OAB será preenchido automaticamente com a OAB registrada no CADASTRO 

NACIONAL DE ADVOGADOS para o CPF do Advogado informado no Certificado Digital. (CNA – 

Cadastro Nacional de Advogados – Site : http://cna.oab.org.br/). Qualquer informação 

divergente quanto ao nº da OAB deve ser vista diretamente com o CNA. 

Os demais campos, excetuando-se CPF, Nome e E-mail, que serão preenchidos 

automaticamente, devem ser preenchidos manualmente, antes de confirmar o cadastro no 

botão GRAVAR. 

Imagem 1: 
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OBS: O cadastro sem certificado digital poderá ainda ser efetuado por esta mesma página, 

preenchendo-se apenas os dados do formulário. Para estes tipos de cadastros, será necessária 

a validação presencial nos endereços informados nos respectivos sites das Seccionais RJ ou ES 

para que o seu cadastro seja confirmado.  

 

Imagem 2 : 

 

 

Imagem 3: 
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Imagem 4: 

 

 

Após a confirmação das janelas do JAVA mostradas nas imagens acima, será exibido o monitor 

de certificados com o seu nome cadastrado no certificado digital. 

Imagem 5: 

 

Selecione o seu nome (ficará com fundo azul indicando que está selecionado) e clique no 

botão OK para que seja solicitada a sua senha privada do certificado (PIN).  

Depois de verificada a senha informada com a do PIN existente no certificado, o sistema fará a 

busca no Cadastro Nacional do Advogado e os dados existentes no formulário de cadastro, 

como o CPF, Nome, OAB e E-mail serão preenchidos automaticamente pelo sistema. 

Verifique se os dados estão corretos. Preencha os demais dados e confirme a gravação do 

cadastro clicando no botão GRAVAR. 
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Após o cadastro, é só acessar os endereços do Portal Eletrônico do TRF2 

(http://portal.trf2.jus.br) que os serviços do processo eletrônicos já estarão habilitados, sem a 

necessidade de validação presencial. 


