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Caro cliente,  

Pensando sempre na segurança das informações dos nossos clientes, t

significativas na Área do Cliente e sendo assim, é

orientações informadas neste manual. 

• Pessoalmente 

• Central de Relacionamento 

• Chat  

• E-mail: fozadvogados@fozadvogados.com.br

 

Para ter acesso total à Área do Cliente

mail na versão anterior da ferramenta

Antecipamos que as informações inseridas em seu cadastro devem ser iguais às con

Cadastral. Qualquer divergência de dados

Figura 2 - Formulário de cadastro no 
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Pensando sempre na segurança das informações dos nossos clientes, t

Área do Cliente e sendo assim, é de suma importância que leia com atenção as 

orientações informadas neste manual. Em caso de dúvidas, contate-nos: 

Central de Relacionamento - (11) 3113-0100 

fozadvogados@fozadvogados.com.br  

Para ter acesso total à Área do Cliente realize seu cadastro, mesmo que você já t

na versão anterior da ferramenta. 

ações inseridas em seu cadastro devem ser iguais às con

Cadastral. Qualquer divergência de dados não permitirá o cadastro. 

 

no site Figura 1 - Ficha cadastral 

0100  

Pensando sempre na segurança das informações dos nossos clientes, tivemos de fazer mudanças 

de suma importância que leia com atenção as 

você já tivesse registrado seu e-

ações inseridas em seu cadastro devem ser iguais às constantes na Ficha 
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A Ficha Cadastral deve ser encaminhada ao nosso escritório em formato PDF, devidamente preenchida e 

assinada, sempre que houver mudança em algum dado seu

Pode ser encaminhada através dos 

 

I – PRIMEIRO ACESSO 

1. CADASTRO INICIAL 

Para ter acesso à Área do Cliente e acompanhar andamento processual, sem exceção, todos os 

clientes devem realizar seu cadastro

O envio da Ficha Cadastral é necessário em caso de mudança de algum dado. 

 

Enfatizamos que o formulário de cadastro

acentuação ou ç. 
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A Ficha Cadastral deve ser encaminhada ao nosso escritório em formato PDF, devidamente preenchida e 

sempre que houver mudança em algum dado seu junto com os documentos

Pode ser encaminhada através dos Correios ou anexada ao e-mail fichacadastral@fozadvogados.com.br

Para ter acesso à Área do Cliente e acompanhar andamento processual, sem exceção, todos os 

seu cadastro online, preenchendo todos os campos

O envio da Ficha Cadastral é necessário em caso de mudança de algum dado. 

Enfatizamos que o formulário de cadastro inicial online não permite caracteres especiais, como 

0100  

A Ficha Cadastral deve ser encaminhada ao nosso escritório em formato PDF, devidamente preenchida e 

junto com os documentos indicados.  

fichacadastral@fozadvogados.com.br . 

Para ter acesso à Área do Cliente e acompanhar andamento processual, sem exceção, todos os 

, preenchendo todos os campos.  

O envio da Ficha Cadastral é necessário em caso de mudança de algum dado.  

não permite caracteres especiais, como 
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2. CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO

Após efetuar o cadastro, o sistema 

inseridos com os constantes na base de dados da Foz Advogados e depois 

eletrônica para o e-mail cadastrado. Portant

tenha acesso ao e-mail informado.

 

Na mensagem enviada constará um link para validação do e

Caso não tenha recebido o e

 

Em seguida à confirmação de cadastro, 

de senha. Após, será liberado acesso 

 

3. CADASTRO DE SENHA 

 

Para validação da senha alguns critérios devem ser observados

• Conter mais de 4 caracteres

• Não conter somente letras

• Não conter somente números

 

 

Conforme você for registrando a sua senha, o sistema v

 

Concluído o registro da senha, clique em “Termo de Responsabilidade” para 

aceitá-lo. Após, selecione a caixa de “li e concordo com o Termo de responsabilidade” e clique no 

botão Salvar. 
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CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO 

Após efetuar o cadastro, o sistema de autenticação da Área do Cliente vai comparar 

inseridos com os constantes na base de dados da Foz Advogados e depois 

mail cadastrado. Portanto, é importante que estes dado

mail informado. 

Na mensagem enviada constará um link para validação do e-mail cadastrado

Caso não tenha recebido o e-mail, verifique no spam e adicione o e-mail co

m seguida à confirmação de cadastro, você será encaminhado para a Área do 

Após, será liberado acesso à Área do Cliente. 

Para validação da senha alguns critérios devem ser observados 

mais de 4 caracteres 

Não conter somente letras 

Não conter somente números 

 

trando a sua senha, o sistema vai indicando qual é a mais forte e segura.

Concluído o registro da senha, clique em “Termo de Responsabilidade” para 

selecione a caixa de “li e concordo com o Termo de responsabilidade” e clique no 

0100  

de autenticação da Área do Cliente vai comparar os dados 

inseridos com os constantes na base de dados da Foz Advogados e depois gerará envio de mensagem 

dados estejam corretos e você 

mail cadastrado. Clique no link.  

mail como não spam. 

rea do Cliente, para cadastro 

qual é a mais forte e segura.  

Concluído o registro da senha, clique em “Termo de Responsabilidade” para ler o seu conteúdo e 

selecione a caixa de “li e concordo com o Termo de responsabilidade” e clique no 
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Figura 3 - Cadastro de senha 

 

4. CONFIRMAÇÃO DE ALTERAÇÃO

Caso você solicite troca ou recuperação da senha (esqueci minha senha)

eletrônica em seu e-mail confirmando e lhe dando acesso à 

Figura 4 - Recuperação de senha. 

 

5. DIVERGÊNCIA DE ALGUM DADO CADASTRAL

Se o cadastro online estiver divergente

a qual deve ser preenchida de acordo com os dados inseridos no formulário online.

 

Caso haja alguma divergência

dos seus dados. 
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CONFIRMAÇÃO DE ALTERAÇÃO ou RECUPERAÇÃO DE SENHA 

oca ou recuperação da senha (esqueci minha senha)

mail confirmando e lhe dando acesso à atualização de senha.

DIVERGÊNCIA DE ALGUM DADO CADASTRAL 

estiver divergente da Ficha Cadastral enviada, será solicitado reenvio d

preenchida de acordo com os dados inseridos no formulário online.

Caso haja alguma divergência de dados, o cliente deve enviar-nos a Ficha Cadastral para atualização 

0100  

 

oca ou recuperação da senha (esqueci minha senha), receberá uma mensagem 

atualização de senha.  

 

, será solicitado reenvio dessa ficha, 

preenchida de acordo com os dados inseridos no formulário online. 

icha Cadastral para atualização 
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O envio pode ser pelos Correios ou anexada ao e

 

6. SEGURANÇA DE DADOS  

É de extrema importância que você tenha ciência que o seu 

Logo, não podem ser divulgados a terceiros.

porventura alguém acessar o seu cadastro

Estamos ao seu dispor. 

Foz Sociedade de Advogados 
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orreios ou anexada ao e-mail fichacadastral@fozadvogados.com.br

 

É de extrema importância que você tenha ciência que o seu login e senha 

Logo, não podem ser divulgados a terceiros. Desta forma, a Foz Advogados 

porventura alguém acessar o seu cadastro na Área do Cliente com os seus dados. 

 

0100  

fichacadastral@fozadvogados.com.br . 

login e senha são dados personalíssimos. 

Desta forma, a Foz Advogados não se responsabiliza se 

com os seus dados.  


