
Como distribuir um processo no 
eproc como 

JUS POSTULANDI



Na página da JFPR - https://www.jfpr.jus.br/ - clique em eproc

https://www.jfpr.jus.br/


Acesse o sistema informando o seu número de CPF (campo usuário) e sua senha ou então, 
acesse o sistema utilizando o seu certificado digital 



Uma vez logado no eproc, no menu do lado esquerdo, clique na opção PETIÇÃO INICIAL



A distribuição é realizada em 5 etapas: 

1ª ETAPA

Escolha a cidade onde reside. Caso não exista sede de Justiça Federal em sua cidade, consulte 
aqui qual Subseção você deve indicar: https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=guia_varas



Selecione o Rito: JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, a Classe Processual: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 
CÍVEL, o Tipo de Ação JEF (escolha entre uma das opções do sistema - CÍVEL, CONCESSÃO, REVISÃO, REVISÃO / 
MATÉRIA DE FATO) e em Nível de Sigilo do Processo mantenha SEM SIGILO. Em Valor da Causa indique o valor 
econômico que deseja receber no processo ou, se tiver dúvidas, indique o valor de R$ 1.000,00 para fins de alçada. 

Não esqueça de marcar a opção Renuncia valor excedentes a 60 salários mínimos.



2ª ETAPA

Em Selecionar Assunto, digite na caixa de texto abaixo o assunto do seu processo (por ex: auxílio 
emergencial - digite o termo “emergencial”) e clique em PESQUISAR. A seguir, na lista que o sistema 
trará, clique sobre o assunto desejado e, por fim, clique em INCLUIR. Então, clique em PRÓXIMA. 



3ª ETAPA

Digite o número do seu CPF e clique em CONSULTAR. Se o seu nome aparecer na tela clique em 
INCLUIR e passe para a próxima etapa clicando em PRÓXIMA



Se os seus dados ainda não estiverem cadastrados no sistema eproc, abrirá uma tela com informações da 
Receita Federal a seu respeito e o sistema mostrará a seguinte mensagem:

Clique em OK.

Preencha os seus dados corretamente. 

No campo do endereço verifique se as informações estão atualizadas e completas. Se estiverem, clique em INCLUIR. Caso contrário, digite os 
dados atualizados e, ao final, clique em INCLUIR. 

Na FORMA DE CONTATO, escolha o tipo (telefone, e-mail, celular, AppMensagens), digite o e-mail ou número de telefone / celular e clique em 
INCLUIR. Para cada forma de contato, depois de digitar os dados, clique em INCLUIR. Insira o maior número de formas de contato possível. 

Por fim, clique em SALVAR.

De volta à tela do Peticionamento Eletrônico (3 de 5) - Partes (Autores), clique em INCLUIR ao lado do seu nome. 

Depois, clique em PRÓXIMA.

 



4ª ETAPA

Nos dados do Réu, clique na flecha para ver a lista das Entidades mais utilizadas. 



Selecione a Entidade correta e clique em INCLUIR. Então, clique em PRÓXIMA.



5ª ETAPA

Na última etapa, a de inclusão de documentos, existe um campo chamado INFORMAÇÕES ADICIONAIS. 
Selecione um ou mais opções, caso você se enquadre em tais situações. 

Depois, clique em ESCOLHER ARQUIVO. Poderão ser juntados os arquivos em formato PDF, JPEG, JPG e PNG até 
11MB.

Localize no seu computador o arquivo em que foi gravado o teu formulário inicial (sua petição inicial). No campo TIPO, 
escolha a opção PETIÇÃO INICIAL. E então, clique em CONFIRMAR SELEÇÃO DE DOCUMENTOS.



Repita o procedimento para anexar os demais documentos necessários e escolha o TIPO mais adequado para 
cada um: IDENTIDADE, CPF, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CARTEIRA DE TRABALHO, etc. 

Caso não encontre na lista um tipo que seja adequado ao documento que esteja enviando, escolha OUTROS e, no 
campo OBSERVAÇÃO, digite o tipo de documento. 

Depois de ter anexado todos os documentos que deseja, clique em CONFIRMAR SELEÇÃO DE DOCUMENTOS. A 
lista de documentos irá aparecer abaixo nesse formato aqui:



Após todos os documentos terem sido anexados, clique em 

O sistema apresentará um resumo com informações do processo. Analise se estão corretas. Caso 
algum dado esteja equivocado, clique em CANCELAR e retorne até a etapa que precisa ser 
corrigida. Se estiver tudo correto, clique em CONFIRMAR AJUIZAMENTO. 



Pronto! Seu processo foi distribuído! 

Na tela seguinte você terá as informações sobre o número do seu processo e a Vara para a qual 
ele foi distribuído. É possível você IMPRIMIR EXTRATO com o resumo dessas informações. Além 
disso, clicando em cima do número do processo, você poderá ver o seu processo que acabou de ser 
distribuído diretamente no eproc. 


