Solicitação de consulta de informações processuais via site do TJRS
Para solicitar a consulta de informações processuais de processos físicos utilizando o site de
internet do Tribunal de Justiça/RS siga as instruções apresentadas logo a seguir:
1. Selecione a opção Informação Processual (autoatendimento) no menu do lado esquerdo,
dentro da categoria Processos:

Clique em Informação
Processual e abrirá esta página

2. Informe o número da OAB para o qual deseja consultar a informação processual e clique
no botão OK. Será aberto um painel inferior no qual aparecerá o nome do (a) advogado (a)
digitado (a) e a área para informar o tipo de processo (processo comum ou pec – execução
criminal) e a caixa para digitação do número. Utilize o botão “Incluir na lista” para que o
número de processo (ou pec) informado seja incluído na lista apresentada na página.
Importante: observe bem, na imagem da próxima página, os botões de “Alterar”, para
trocar o número de OAB informado, e de “Limpar Tudo”, para limpar todas as informações
e começar um novo pedido de consulta de informações processuais.

Informe o nº da OAB

Escolha Processo ou PEC
Nome Advogado(a)
Inclua o processo na lista

Informe o nº do
processo ou PEC

3. A lista vai sendo preenchida a cada nova inclusão de número de processo ou pec
informado, compondo a solicitação de consulta de informação processual. Logo abaixo
uma lista de processos de exemplo:

A lista de processos ficará
disponível até esta data

Processos informados

Após incluir os processos
desejados à lista clique aqui!

4. Depois de incluir na lista todos os números de processos e pec´s desejados, você pode
clicar no botão Salvar para que as informações sejam enviadas para a base de dados e
gerada a tela de pedido realizado, para impressão e apresentação junto ao balcão no
cartório.
Este é o seu pedido! Basta
imprimir e levar ao cartório.

