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1. Cadastro do Usuário Externo 

 
O Portal PROAD é um recurso do Sistema de Processo Administrativo Virtual            

(PROAD), que permite o compartilhamento de documentos, para visualização ou assinatura,           
com pessoas físicas ou jurídicas externas ao Tribunal.  

 
Futuras versões do Portal PROAD buscarão contemplar, além da visualização e           

assinatura de documentos, a possibilidade de Usuários Externos: 
 
- Protocolarem novos processos em assuntos específicos 
- Acompanharem ou realizarem pedidos complementares em processos existentes 
- Consultarem processos no sistema 
 
 

1. Visão Geral 

 
Em sua versão atual, o Portal PROAD permite que documentos sejam compartilhados            

apenas com Usuários Externos previamente cadastrados no sistema. Nesse sentido, o fluxo            
para compartilhamento de documentos pode ser resumido da seguinte forma: 

 
a) Cadastro do Usuário Externo: O Usuário Externo é cadastrado por uma área            

autorizada do Tribunal. A partir deste momento, qualquer usuário do sistema poderá            
compartilhar documentos com o Usuário Externo; 

b) Compartilhamento de documentos: O Usuário Interno, e.g. servidor do Tribunal,          
compartilha um ou mais documentos com o Usuário Externo, para visualização ou            
assinatura; 

c) Acesso aos documentos pelo Usuário Externo: O Usuário Externo acessa os           
documentos compartilhados com ele através do Portal PROAD. 

 
 
2. Cadastro do Usuário Externo 

 
O cadastro do Usuário Externo é realizado no subsistema Portal Participante, disponível            

em endereço próprio, e só pode ser realizado por áreas autorizadas do Tribunal. No TRT04,               
esse subsistema fica disponível em https://proad.trt4.jus.br/portal-participante. 
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Para iniciar o cadastro do Usuário Externo, basta clicar em Cadastrar Usuário Externo             

(Figura 1), e então preencher as informações necessárias (Figura 2). 
 
Pessoas jurídicas devem ser cadastradas por meio dos dados de seu representante legal. 
 

 
Figura 1: Menu 

 

 
Figura 2: Formulário de Cadastro 
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Concluído esse passo, o Usuário Externo receberá um e-mail com o endereço eletrônico             

que ele deverá acessar para concluir o cadastro. Neste endereço, será solicitado que o Usuário               
Externo defina sua senha de acesso e de assinatura (Figura 3). 
 
 

 
Figura 3: Formulário para definição das senhas pelo Usuário Externo 

 
3. Compartilhamento de documentos com Usuários Externos 

 
Após o cadastro, o Usuário Externo fica disponível para compartilhamento de           

documentos no PROAD. Qualquer Usuário Interno poderá compartilhar documentos com ele. 
 
Para compartilhar um documento, basta ir na aba Documentos, na Ficha do Processo, e              

clicar no ícone de compartilhamento (Figura 4). 
 
No compartilhamento do documento, deverá ser informado (Figuras 5 e 6): 
 
● O Usuário Externo com quem se deseja compartilhar o documento; 
● Se o compartilhamento é apenas para visualização ou também para a assinatura do             

documento; 
● Opcionalmente, uma data limite para visualização do documento; 
● Opcionalmente, uma mensagem a ser enviada junto ao e-mail de notificação. 
● Após o compartilhamento, o Usuário Externo receberá um e-mail de notificação com            

as instruções para acessar o documento. 
 
É possível compartilhar um mesmo documento com vários Usuários Externos. 
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Caso necessário, qualquer compartilhamento pode ser cancelado por um Usuário          

Interno, bastando clicar novamente no ícone de compartilhamento, e remover o acesso do             
Usuário Externo. 

 

 
Figura 4: Ícone de compartilhamento 

 
 

 
Figura 5: Formulário de compartilhamento, adicionando Usuário Externo 
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Figura 6: Formulário de compartilhamento, salvando as alterações 

 
 

4. Acesso aos documentos pelo Usuário Externo 

 
Para consultar os documentos compartilhados com ele, o Usuário Externo acessa o Portal             

PROAD. No TRT4, esse subsistema fica disponível no endereço         
https://proad.trt4.jus.br/portal-proad. 

 
Após autenticar-se no Portal PROAD, com a senha de acesso definida no cadastro, o              

usuário tem acesso aos documentos compartilhados (Figura 7). 
 
Para visualizá-los, basta clicar no título do documento. O acesso ao conteúdo do             

documento obedecerá ao nível de sigilo do documento no momento do acesso. 
 
Por exemplo, o Usuário Externo não terá acesso ao conteúdo caso o documento esteja              

configurado como restrito e o usuário não seja parte do processo. 
 
Para assinar os documentos, basta clicar no ícone de assinatura. Tal ícone aparecerá para              

aqueles documentos em que a assinatura foi exigida. 
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A assinatura poderá ser realizada com senha ou certificado digital ICP-Brasil, a depender             

das opções aceitas pelo Tribunal (Figura 8). 
 
Após a assinatura, o documento constará como assinado no PROAD (Figura 9). 

 

 
Figura 7: Lista dos documentos compartilhados 

 
 

 
Figura 8: Formas de assinatura 

 
 

 
Figura 9: Documento assinado por Usuário Externo 
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