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Bem vindo ao PJE 

Elaboração do projeto 

 

O projeto do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJE teve iniciativa deflagrada 

pelo Conselho da Justiça Federal em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça e com os 5 

Tribunais Regionais Federais. Essa iniciativa fez com que os projetos de sistemas processuais 

eletrônicos, dos tribunais federais, fossem avaliados reciprocamente, envolvendo mais de 230 

servidores especialistas da Justiça Federal. 

Concluída essa fase, foram adaptadas as documentações para desenvolvimento. 

Essa documentação foi aproveitada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região para iniciar o 

desenvolvimento após a interrupção do projeto originário. O Conselho Nacional de Justiça, em 

julho de 2009, convocou os participantes do primeiro termo de cooperação, para discutir o 

projeto, o que levou, após análise dos Secretários e Diretores de TIC dos tribunais federais, à 

escolha do projeto do Tribunal Regional Federal da 5ª Região como sendo o ideal para adoção 

em âmbito nacional. 

O Conselho Nacional de Justiça celebrou, então, o Termo de Cooperação n.º 

73/2009, em que participaram o próprio CNJ, o Conselho da Justiça Federal, e os 5 (cinco) 

Tribunais Federais. Em fevereiro de 2010, aderiram ao projeto o Tribunal Superior do Trabalho, 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho por meio do qual aderiram também todos os 

Tribunais Regionais do Trabalho, e 13 Tribunais de Justiça, número que cresceu até os atuais 

sendo 19 Tribunais de Justiça e 2 Tribunais de Justiça Militar dos Estados. 

 

Texto extraído do manual oficial do PJE e adaptado pelo TJ-MT. 
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Acesso ao Sistema 

O acesso ao sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE pode ser feito pelo sitio do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Na página do PJE-MT, o Servidor poderá obter 
informações importantes, tais como: obrigatoriedade do uso da certificação digital, manuais de 
utilização do sistema, requisitos mínimos necessários às máquinas para utilização do PJE, 
dentre outras. 

Tipo de Certificado 

O certificado digital para acesso ao Sistema PJE deve ser obrigatoriamente do tipo “A3”. 

Navegador padrão para acessar o PJE 

O Sistema PJE foi desenvolvido para ser utilizado no navegador “Mozilla Firefox” 

(Manter o navegador atualizado). Os navegadores Internet Explorer, Chrome, Opera, e outros 

devem ser evitados. 

Sistema Operacional Padrão 

O PJe foi projetado para funcionar em ambiente Windows, versões: Windows XP, 

Windows Vista, 7, 2003. 

O funcionamento em outros sistemas operacional depende da instalação dos 

requisitos mínimos tais como Java, Certificado Digital, Navegador. 

Endereço do PJE-MT 

Acesse a página http://pje.tjmt.jus.br/ 

Antes de acessar o sistema o Servidor deverá estar cadastro no sistema. O cadastro 
pode ser feito em qualquer Vara que utilize o sistema PJE. 

Acessando o PJE 

Conecte o aparelho “Token” ou Smart Card (Caso o certificado esteja gravado em um 
cartão, utilizar uma leitora de cartões) à porta USB do computador. 

 

Acesse o sistema por meio do link: http://pje.tjmt.jus.br/ ou pelo site do TJMT clicando no 

“banner”  na página inicial. 

http://pje.tjmt.jus.br/
http://pje.tjmt.jus.br/
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No campo “Usuário” informe o número do CPF sem “pontos” e ou “traços”. Clique no 

botão Entrar. 

Informe a senha “PIN” do certificado digital. A tela solicitando a senha poderá ser 
diferente, dependendo do modelo do “Token” ou “Smart Card”. 

 

Obs.: Mais informações sobre o “Token” ou “Smart Card”, entrar em contato com a 
empresa que forneceu o certificado. 

Informada corretamente a senha “PIN” clique no botão OK. O Servidor será direcionado 
ao seu painel. 
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1. Funcionalidades do sistema  

1.1. Pesquisa de Processos 

Na tela do lado superior direito a opção de pesquisa, possibilita que o usuário 
consulte os processos cadastrados por qualquer termo informado na petição inicial.  
 

 
 

1.2. Mudando o esquema de cores do sistema 

Esta opção troca as cores do sistema PJe. Clique sobre a cor desejada, a partir 
deste ponto o sistema permanecerá na cor escolhida. 
 

 
 

1.3. Alterando o tamanho das letras       

O sistema permite aumentar o tamanho das fontes, para isso clique nos ícones em 

destaque. Veja abaixo o que faz cada item. 

 
 

 

Configura a letra para o tamanho normal do navegador. 
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Configura a letra para ficar tamanho médio. 

 
Configura a letra para ficar tamanho grande. 

 

1.4. Caixa de combinação 

A caixa de combinação é uma lista de opções exibida para o usuário que tem mais 
de um perfil. A opção fica localizada na parte superior a tela, conforme imagem a baixo. 

Ao selecionar um perfil o sistema atualizará os menus e permissões, conforme as 
regras de permissões para cada usuário do sistema. 
 

 

2. Painel do Usuário 

Painel » Painel do Usuário. 

Na tela do Painel do usuário temos os Agrupadores e as Caixas de Tarefas, 
conforme imagem a baixo, que explicaremos na próxima tela.  
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2.2. Agrupadores 

Painel » Painel do Usuário » Agrupadores 

Os agrupadores são componentes que reúnem em uma única barra um conjunto de 
informações, sem exibir essas informações de plano para o usuário. O usuário tem, na 
realidade, um resumo das informações contidas no agrupador a fim de permitir que ele decida 
se vai ou não acessar os dados contidos nesse agrupador. O acesso se dá por meio de um 
clique sobre a barra. 

A barra de um agrupador é caracterizada por uma dupla seta localizada na 
extremidade direta da barra. 
 

 
 

2.3. Caixas de Tarefas 

2.3.1. Aba Caixas 

Na aba “Caixas”, estarão disponíveis todas as tarefas a serem realizadas. Caso não 
existam processos para uma determinada tarefa, ela não estará disponível para visualização e 
execução da atividade. 

Apenas uma sub-caixa é permitida para cada item da guia Caixas. 

 

 

 

 

3.3.2. Tarefas em Segredo de Justiça   

As tarefas dos processos em segredo de justiça serão listadas e visualizadas pelos 
usuários que o Magistrado liberar para ter acesso. 
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E para os servidores que tiverem acesso visualizará as Tarefas ao clicar na 
chavinha que fica localizada na Aba Caixas, conforme imagem a baixo. 

 

 

Veja abaixo o ícone de processos em segredo de justiça em destaque. 

 

Para cada caixa de tarefas, poderão ser criadas, dinamicamente, caixas dentro das 
caixas já existentes (Limite de uma sub-caixa dentro de uma caixa principal). 

3.3.3. Criando Caixas Dinamicamente 

A criação dinâmica de sub caixas é realizada através do painel do usuário, na aba 
“Caixa”. Para criar uma nova sub caixa, clique na tarefa que irá recebê-la e, em seguida, clique 

com o botão direito do mouse dentro da aba “Caixa”.  Surgirá o ícone   

Clique sobre ele e descreva um nome para essa sub-caixa, clicando, finalmente, no 

botão . 

 

Essa sub caixa estará sem filtros e poderá guardar qualquer tipo de processo. Para 
atribuir um filtro à sub caixa, clique nela e, em seguida, clique com o botão direito do mouse 
dentro da aba “Caixa”. Surgirão às opções “Editar Caixa” (na qual poderá ser atribuído filtro) e 
“Remover a Caixa” (que permite excluir a caixa). 

 

 Ao clicar em “Editar Caixa”, será aberta a tela “Caixa”, na qual deve ser indicadas 
as características da sub caixa. 
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3.3.4. Caixas Formulário 

Este item contém todas as informações sobre as caixas. 

 Tarefa: este item é padrão e não pode ser alterado. 

 Nome da Caixa: o nome da caixa poderá ser mudado a qualquer tempo. 

 Descrição da Caixa: para que será usada a caixa. 

 Tarefa Anterior: escolha neste item qual o filtro padrão, isto é, qualquer processo 

que venha da Tarefa Anterior cairá nesta na caixa criar. 

3.3.5. Caixas Filtros 

 Além das características, poderão ser atribuídos filtros à caixa, através da aba 
“Filtros”, preenchendo-se apenas o campo que executará o filtro e clicando-se, em seguida, no 
botão Gravar. 

Os filtros são usados para limitar quais processos devem ser copiados 
automaticamente para a pasta criada. É possível criar filtro para cada item constante da guia 
“Filtros”. Exemplo: Para que todos os processos de um advogado sejam copiados para uma 
pasta especifica, informe o número da OAB. 
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3.3.6. Pesquisar Processos dentro das Tarefas 

Para pesquisar processo dentro de uma caixa, clique uma vez na caixa, a tela 
mostrada na imagem será apresentada. Clique no item “Pesquisar” para expandir o formulário 
de pesquisa. 

 

Imagem do formulário de pesquisa. A pesquisa de processo poderá ser feita por 
qualquer dos campos individualmente ou em grupos.  

Para fazer uma pesquisa, preencha qualquer dos campos e clique no botão 
Consulta. 

 

 

3.4. Executando uma Tarefa 

Para cumprir as tarefas dispostas no painel do usuário, clique na guia “Caixas” 
“Tarefas de processos”. Os processos que estiverem naquela tarefa serão disponibilizados em 
uma tabela ao lado. 
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Os processos poderão ser movidos de uma caixa para outra dentro da mesma 
tarefa ou podem ainda, ter suas tarefas abertas, clicando ícones indicados. 

 

 

3.4.1. Mover para Caixa 

Para mover um processo para uma sub caixa dentro da mesma tarefa, clique no 
ícone indicado, segure o botão do mouse, arraste o processo até a caixa desejada e, em 
seguida, solte o botão do mouse. 

3.4.2. Abrir a Tarefa 
Para abrir uma tarefa, clique no ícone indicado. Uma nova página será aberta, 

trazendo a tarefa a ser realizada dentro do processo selecionado.    

Serão disponibilizadas 03 (três) abas para a conclusão da atividade a ser 
desempenhada: “Saída”, “Anexar Documento” e “Documentos do Processo”. 

Obs. As informações que serão mostradas na guia “Saída” quando o processo é 
aberto depende da situação do mesmo. 
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3.4.3. Documentos no Processo 

Na aba “Documentos do Processo”, estarão disponibilizados todos os documentos 
anexados até aquele momento.  

 

Para visualizar o teor do documento, clique em . Para imprimir o 

documento aberto clique no botão . 

Através dos ícones abaixo, poderão ser assinados os documentos pendentes de 
assinatura e visualizados aqueles que já tiverem sido assinados. 

O ícone “cadeado aberto” significa que o documento não estar assinado 
digitalmente. Clique sobre ele para assinar o documento. 
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O ícone “cadeado fechado” informa que o documento estar assinado digitalmente. 
Clique sobre ele para confirmar os dados da assinatura. 

 

 

3.4.4. Anexar Documento 

Na aba “Anexar Documentos”, é onde serão feitos os documentos (por exemplo: 
certidões, mandados) e, ainda, poderão ser anexados documentos pertinentes ao processo (O 
os documentos deverão estar no formato PDF e no limite máximo de 1.5 mb por arquivo). 
Poderá ser anexado quantos documentos existirem. 

 Para os documentos serem lançados no processo, informe a descrição e o tipo de 
documento, marque se há solicitação de sigilo de documentos e selecione o modelo do 
documento desejado.  

O modelo selecionado poderá ser alterado no próprio editor de texto do sistema 
(mesma tela em que o modelo será aberto). Ou, ainda, poderá ser copiado um modelo do 

Word, através do ícone . 

Depois de pronto o documento. Clique no botão Assinar Digitalmente será 
solicitado a senha do certificado. 

Para incluir o documento criado ao processo clique no botão Anexar. 

Para anexar documentos escaneados ao processo clique no botão Associar 
Documento. 
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 Descrição: informe uma descrição ao documento, esta descrição é muito 

importante, tendo em vista ser o primeiro contado com quem responderá ao 

processo. 

 Tipo de Documento: escolha o tipo de documento que será usado, dependendo do 

tipo de documento escolhido um novo formulário será mostrado para seleção de 

Evento. 

 Solicitar Sigilo: marque este item caso deseje sigilo para o documento. 

 Modelo do Documento: escolha um modelo de documento a ser criado. O 

conteúdo do modelo poderá ser alterado normalmente até mesmo trocado por um 

copiado do Word. 

 Assinar Digitalmente: clique neste botão caso deseje assinar o documento. 

 Anexar: este botão grava o documento para assinado em outro momento.  
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 Associar Documento: este botão permite anexar documentos escaneados ao 

processo. Antes de anexar documentos o mesmo deve ser assinado. Veja abaixo a 

imagem. 

 

 Descrição: informe qual é descrição do documento que estar sendo anexado ao 

processo. 

 Tipo de Documento: escolha o tipo de documento. 

 Solicitar Sigilo: marque esta opção caso o documento seja sigiloso. 

 Arquivo: clique no botão Adicionar será aberto uma janela do Windows para 

inclusão de arquivos. 

 Anexar: clique neste botão para anexar o documento escaneado ao processo. 

 Associar Documento: clique neste botão para voltar à tela de 

“Anexar/Documentos”. 

 

Obs. Para informações sobre cada item do editor de texto, passe o mouse sobre o 
item e será apresentada uma dica. 

4. Audiência 

4.1. Sala de Audiências 

Para acessar esta funcionalidade clique no menu Audiência » Sala de Audiência. 
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Em seguida o sistema listará todas as salas de audiência cadastradas no sistema: 

 

4.1.1. Cadastrando nova Sala de Audiência 

O cadastro de sala de audiência não precisa ser necessariamente, uma sala física. 
a “Sala de Audiência” é um conjunto de restrições de tempo, dentro do qual poderá ser 
designadas audiências manual ou automaticamente. Para cadastrar uma nova sala clique na 
guia “Formulário”. 

Para criar uma sala de audiência, clicar na aba Formulário que o sistema exibirá um 
formulário dos dados da sala com os seguintes campos: 

 Sala: nome da sala. 

 Horário de Funcionamento: período onde haverá agendamento de audiências (os 
encaixes podem ficar fora desse horário). 

 Horário Inicial: hora do início da primeira audiência na sala. 

  Horário Final: hora do fim da última audiência na sala. 

 Dia(s) da Semana: indica os dias da semana onde haverá agendamento de 
audiência (os encaixes podem ficar fora desses dias) 

 Ignora Feriado: indica se a sala ignora os feriados cadastrados no sistema 

 Sim: a sala não segue os feriados do sistema. 

 Não: a sala segue os feriados do sistema. 

 Situação: indica se a sala está ativa ou inativa (para inativar clicar no botão ) 

 Órgão Julgador: órgão julgador da sala de audiência 

Após preencher todos os dados do formulário clicar no botão . 

OBS. Campos com asteriscos (*) vermelhos são de preenchido obrigatório. 
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4.1.2. Alterando Sala de Audiência 

Para visualizar os detalhes da sala de audiência ou editá-los, clicar no botão , e 

para inativar a sala de audiência clicar no botão  conforme figura abaixo. 

 

Em seguida o sistema disponibilizará os detalhes da sala selecionada. Feita alguma 

alteração clique no botão  para guardar as alterações. 
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4.2. Tempo de Audiência no Órgão Julgador 

Para acessar esta funcionalidade clicar no Menu Audiência » Tempo de Audiência 
Órgão Julgador. 

 

 

O sistema disponibilizará todos os tipos de audiências em cada órgão julgador: 

 

4.2.1. Cadastrando Tempo de Audiência 

Esta funcionalidade é utilizada para definir o tempo padronizado, por órgão julgador, 
para realização da audiência. Esse tempo é utilizado tanto na designação automática de 
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audiências quanto na utilização de funcionalidade de sugestão de designação, sem prejuízo 
de, na designação manual, ser definido tempo diverso. 

Para cadastrar o tempo da audiência clique na guia “Formulário”. 

 

Em seguida o sistema exibirá o formulário para preencher o tipo de audiência, com 
os seguintes campos: 

 Órgão Julgador: órgão julgador vinculado ao tipo de audiência 

 Tipo de Audiência: tipo de audiência vinculado ao órgão julgador 

 Tempo Médio de Audiência (Em minutos): duração da audiência do tipo informado 

no órgão julgador selecionado 

 Situação: indica se o tipo de audiência que está ativo ou inativo no órgão julgador, 

(para inativar, clicar no botão).  

 

 

4.2.2. Alterando Tempo de Audiência 

Para visualizar os detalhes ou editar um tempo de audiência, clicar no botão ,e 

para inativar o tempo de audiência clicar no botão  conforme figura abaixo: 
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Em seguida o sistema disponibilizará os detalhes. Feita alguma alteração clique no 

botão  para guardar as alterações. 

 

 

4.3. Pauta de Audiência  

Para acessar esta funcionalidade clicar no Menu Audiência » Pauta de Audiência. 

 

Em seguida o sistema listará os processos que estão com audiência marcada. 
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Para visualizar a movimentação do processo clique no ícone . 

 

 

4.3.1. Documentos do Processo 

Em seguida o sistema abrirá a aba Documentos do Processo constando todos os 
documentos juntados ao processo para visualizá-los clicar no botão. Veja imagem abaixo.  

Na Coluna Documento constam as configurações do documento e abaixo consta a 

explicação de cada ícone . 

 

 
Este ícone significa que existe um documento em PDF anexado ao Processo. 

 
Este ícone é para visualizar os detalhes do documento. 
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Este ícone significa que o documento não esta assinado. 

 
Este ícone significa que o documento está assinado. 

 

Na coluna Documentos os anexos que estiverem sem assinar não serão 

considerados. Para assinar os documentos anexados ao processo clicar no botão  do 
documento que em seguida abrirá a tela a baixo, bastando clicar no botão Assinar Digitalmente 
em seguida digitar a senha do Certificado. 

 

 

4.3.2. Anexar Documento 

Veja página sobre como anexar documentos ao processo. Ver item 3.4.4 Anexar 
Documento. 

 

Na aba Saída o usuário poderá visualizar o processo, designar audiência ou dar um 
andamento no processo selecionado. 

Obs. Esta guia poderá ser diferente dependendo sempre da situação do processo. 

 

 

4.4. Marcando Audiência 

Selecione um processo para marcar a audiência, os botões e guias da imagem 

abaixo já foram vistas em outras partes do manual.  
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Clique no botão Operação da Audiência. Será aberta nova janela para com os 

detalhes do processo. Veja a imagem abaixo. 

Escolha uma ação na coluna “Ações”. 

 

 

4.1. Ações » Realização 

Selecionando o item “Realização” será apresentada uma nova janela para marcação 

de algumas informações. Veja na imagem abaixo. 
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 StatusAundiencia: marque se a audiência foi realizada ou não. 

 pessoaConciliador: selecione o nome do conciliador. 

 inAcordo: marque se houve acordo na audiência, caso marque o item “Não” o 

campo “Valor será ocultado”. 

 Valor do Acordo: informe o valor do acordo. Este campo depende do item 

“inAcordo”. 

Para continuar clique no botão Próximo. Veja a imagem abaixo. 

 

4.2. Ações » Realização » Testemunhas 

Perceba que foi criada uma nova guia chamada “Cadastro de Testemunhas”. Para 

cadastrar as testemunhas clique no sinal de Adição próximo aos nomes Polo Ativo, Polo 

Passivo. 

 

A imagem abaixo será apresentada para o cadastro de testemunhas. Selecione um 

“Representante” para que a guia Cadastrar Pessoa Física fique visível. 

O cadastro é idêntico a outros cadastros de pessoas vistos neste manual. 

 

Preencha os campos do cadastro, para incluir a pessoa como testemunha clique no 

botão Incluir. Veja a imagem abaixo. 
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Depois de cadastrar as testemunhas clique no botão Próximo. Uma nova guia será 

criada. Veja a próxima imagem. 

 

 

4.3. Ações » Realização » Anexar Documentos à Audiência 

A janela de inclusão de documentos é apresentada, esta janela é idêntica a outras 

vistas neste manual. 

 Descrição:  informe uma descrição para o documento. 

 Tipo de Documento: selecione um tipo de documento. 

 Modelo do Documento:  selecione o modelo do documento. 

 Assinar Digitalmente: clique neste botão para assinar digitalmente o documento. 

 Gravar: clique neste botão para guardar o documento e assinar-lo em outro 

momento, todo o documento será limpo para nova inclusão. 

 Associar Documento a Petição: este botão permite anexar um documento em 

PDF ao processo. 

Concluir: clique neste botão para concluir o cadastro da audiência. 
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4.4. Ações » Remarcar Audiência 

Na coluna “Ações” clique no item Redesignar. Veja a próxima imagem. 

 

 Designação Sugerida: marque este item se preferir que o sistema consulte um horário 

livre. 
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 Designação Manual: marque este item se preferir marcar manualmente um horário para a 

audiência. Obs. Caso escolha um horário ocupado será apresentada uma mensagem 

informativa. 

 Tipo: selecione o tipo da conciliação. 

 Duração da Audiência: informe a duração da conciliação. 

 Sala de Audiência: escolha a sala da audiência. 

 Data Início: informe a data de inicio a ser procurada. 

O botão Procurar Horário depende dos itens Designação Sugerida ou Manual. 

Caso escolha o item Designação manual o mesmo botão se chamará Reservar Horário. 

 

Veja a imagem abaixo. Resultado do clique no botão Procurar Horário. Clique nos 

dias do calendário para ver as audiências marcadas para aquele dia.  

Escolha uma data para a audiência que estar sendo remarcada. Clique no botão 

Atualizar. Um formulário pedindo uma justificativa será apresentado, preencha e clique no 

botão Confirmar. 

 

Uma nova janela será aberta para envido de expediente. Veja a imagem abaixo. 

Tipo de Expediente: selecione um tipo de expediente. 

Marque quais pessoas serão informadas por meio deste expediente. Marque no 

item “Selecionar”. Para prosseguir clique no botão Próximo. 
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Será aberta a tela para incluir o texto do expediente. Veja abaixo a imagem. 

Preencha os campos, o preenchimento é idêntico ao visto em outras partes do manual. Para 

concluir clique no botão Gravar. 

Depois de gravar será aberta uma tela pedindo que seja assinado o documento. 

Assine. 

 

Depois de assinado o documento, será apresentado o formulário para envio do 

expediente. Escolha o tipo de envio e clique no botão Enviar. 
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Dependendo do tipo de envio uma nova janela será aberta. 

5. Cadastro Auxiliar 

5.1. Calendário 

Para acessar esta funcionalidade clicar no menu Cadastro Auxiliares » Calendário. 

 

Em seguida o sistema disponibilizará as datas cadastradas no sistema. 

 

 

5.1.1. Criando Feriados 

O calendário é um dos mais importantes do sistema, já que dele depende a 
contagem automatizada de prazos processuais.  

Embora ordinariamente ele venha a ser utilizado para inserção de dados de 
feriados, ele  registra de quaisquer eventos que tenham impacto sobre essa contagem, como 
suspensões de expedientes por greves, desastres naturais etc. 

Para criar um feriado clicar na aba Formulários, preencher os dados, clicar no botão 
incluir 
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Em seguida abrirá o formulário para serem preenchidos os dados do Feriado com 
os seguintes campos: 

 Descrição: nome do feriado. 

 Ato: ato que definiu o feriado, caso seja necessário informar. 

 Repete Anualmente: indica se o feriado se repete anualmente na mesma data. 

 Periodicidade: indica se o feriado é de apenas um dia ou um intervalo de dias o 
Dia: escolhendo essa opção, o sistema mostra apenas um campo para informar a 
data, chamado Data do Evento. 

 Período: escolhendo essa opção, o sistema mostra dois campos de data para 
informar o período, chamados Data Inicial e Data Final. 

 Suspende Distribuição: indica se no feriado as distribuições de processos serão 
suspensas. 

 Suspende Prazo: indica se no feriado os prazos serão suspensos. 

 Feriado Judiciário: indica se o feriado é exclusivo do judiciário, campo informativo. 

 Feriado: Sim: indica que o feriado é um dia não útil em relação à contagem dos 
prazos e que não haverá agendamento de audiência.  

 Feriado Não: indica que o feriado será um dia útil em relação à contagem dos 
prazos e que poderá haver agendamento de audiência  

Impactos da inativação ou criação de um feriado: Os feriados criados ou 
inativados não afetam os prazos já em andamento no momento da criação/inativação. 

Para concluir a inclusão de feriados. Clique no botão Incluir. 
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5.1.2. Editando Feriados 

Para visualizar ou editar um feriado, clicar no ícone . 

Para inativar o feriado clicar no ícone . 

 

O sistema disponibilizará os detalhes do feriado selecionado. Se for feita alguma 

alteração clicar no botão . 
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5.2. Órgão Julgador 

Para acessar esta funcionalidade clicar no Menu Cadastro Auxiliares » Órgão 
Julgador. 

 

 

O sistema disponibilizará todos os órgãos julgadores cadastrados no sistema. 

 

 

5.2.1. Criando Novo Órgão Julgador 

Para criar um órgão julgador clique na guia “Formulário” e preencher todos os 
campos de preenchimento obrigatório com asterisco vermelho “*”. Para concluir clique no 

botão . 
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5.2.2. Editando dados do Órgão Julgador 

Para visualizar ou editar os dados do órgão julgador, clicar no ícone . 

Para Inativar órgão julgador clicar no ícone . 

 

O sistema abrirá a aba formulário e mostrará os detalhes do órgão julgador 

selecionado. Feita alterações clique no botão  para guardar as alterações. 
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5.2.3. Guia Magistrado 

Esta aba serve para atualizar as designações dos magistrados no órgão julgador.  

Para maiores detalhes ver “Designando Magistrados nos Órgãos Julgadores”. 

 

 

5.2.4. Guia Processos 

Esta aba será utilizada para vincular um tipo de processo a um  Magistrado 
especifico. 
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5.2.5. Guia Histórico 

Mostra o histórico das designações de magistrados no órgão julgador. 

 

6. Cadastro Básico 

6.1. Documento 

6.1.1. Consulta de Modelo  de Documento 

Para acessar esta funcionalidade clicar no menu Cadastro Básico » Documento » 
Modelo. 

 

Em seguida o sistema listará os modelos de documentos cadastrados no sistema. 



 

 
40 

 

 

6.1.2. Criando novo Modelo de Documento 

Para criar um novo Modelo de documento clicar na guia “Formulário”. 

 

Em seguida o sistema abrirá os campos e o editor de texto para serem preenchidos. 

OBS: Os campos com asterisco vermelho * são de preenchimento obrigatório. 
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 Tipo de Modelo de Documento: informe qual é o tipo de documento será criado, 

este é um campo de pesquisa, comece a digitação, o sistema sugere os tipos 

cadastrados. Estes modelos são cadastrados em “Cadastros Básicos » Documento 

» Tipo”. Veja imagem abaixo. 

 

 Modelo de Documento: é o nome do modelo que aparecerá para o usuário 

escolher. O padrão deve ser: “Tipo do Documento – Detalhamento”. 

 Situação: marque se o modelo criado estará liberado para uso. 

No  corpo do editor de texto é possível colar conteúdo de qualquer outro editor, 

inclusive do Word. Cada item do editor de texto possui uma dica, para ver-la passe o mouse 

sobre um item. 

Depois de preenchido o modelo. Clique no botão Incluir. 
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O editor de texto possui vários botões para edição do modelo de documento. Esses 
botões são semelhantes aos do Word. Nesse manual, serão explicados apenas os itens 
destacados abaixo: 

 

O Botão  - Serve para copiar um texto copiado do Microsoft Word ou do BrOffice 
Writer para o editor do sistema PJe. Nenhum texto de outro editor deve ser colado diretamente 
no editor do sistema PJe, pois pode causar erros no documento. 

Ao clicar no botão ,o sistema abrirá a tela abaixo, onde deverá ser colado o texto 
do Word. 

 

Após colar o texto, deve clicar no botão  que o sistema irá colar o 
texto no editor no local onde o cursor estava. 

A opção Lista . Exibe as variáveis de texto que podem ser usadas 
naquele tipo de documento. As variáveis são usadas para carregar automaticamente os dados 
do processo no texto. 

Ao clicar na lista, o sistema mostra as variáveis que podem ser usadas naquele tipo 
de documento. 
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Ao escolher uma determinada variável, o código da variável é inserido no texto. Por 
exemplo, na figura abaixo, o administrador clicou em “ Classe_Processo ”. 

 

Isso significa que, quando o usuário escolher esse modelo, o sistema irá mostrar a 
classe do processo no texto do modelo. 

Para testar se o modelo está funcionado corretamente, deve entrar como Diretor de 
Secretaria, abrir a tarefa de algum processo e escolher o modelo na aba de Anexar 
Documento. A figura abaixo mostra como o usuário visualiza o modelo acima. 
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6.1.3. Editando Modelo de Documento 

Para visualizar ou editar um modelo, clicar no botão . 

Para inativar um modelo de documento clicar no botão  conforme figura abaixo: 

 

 

Em seguida o sistema mostrará os detalhes do modelo selecionado, feita alguma 

mudança clicar no botão  para guardar as alterações. 

O botão  abre a tela de criação de novo modelo. 

 

 



 

 
45 

6.1.4. Tipo 

Para acessar esta funcionalidade clicar no menu Cadastro Básico » Documento » 
Tipo. 

 

Em seguida o sistema listará os tipos de documentos cadastrados no sistema. 

 

 

6.1.5. Criando Novo Tipo de Modelo 

Para criar um novo tipo de modelo clicar na aba “Formulário”  preencher os campos 

depois clicar no botão . 

 

 

 

6.1.6. Editando Tipo de Modelo 

Para visualizar os detalhes do tipo de documento ou editá-lo clicar no botão . 
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Para inativar o tipo de modelo clicar no botão . 

 

Em seguida o sistema abrirá os detalhes do tipo selecionado. Se alterar alguma 

informação clicar no botão  para salvar a alteração. 

 

 

6.2. Pessoa 

6.2.1. Conciliador 

Para acessar esta funcionalidade clicar no botão Cadastro Básicos » Pessoa » 
Conciliador. 

 

 

6.2.2. Cadastro de Conciliador 

Para cadastrar um novo conciliador clicar na aba Pré Cadastro. 
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Digitar o numero do CPF do Conciliador clicar no botão . 

 

Em seguida o sistema buscará o nome e dos dados do Conciliador na Receita 

Federal clicar no botão . 

 

Em seguida o sistema abrirá um formulário para preenchimento dos dados do 
conciliador. 

OBS: Os campos com asterisco vermelho * são de preenchimento obrigatório. 
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Após clicar no botão gravar o sistema salvará e habilitará outras abas para 
complementação do cadastro do conciliador. 

 

O botão  serve para desvincular o certificado digital atualmente 
usado pelo magistrado. Esse botão deve ser usado quando o magistrado trocar de certificado 
digital ou quando ele perder e adquirir um novo certificado. 

 

6.2.3. Guia Localização 

Selecionar a localização do Conciliador clicar no ícone  para constar na tela 
somente a lotação que o conciliador ficará. 
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Para finalizar o cadastro clicar no botão incluir  . 

 

 

6.2.4. Editar dados do Conciliador  

Para visualizar ou editar os dados de um Conciliador, clicar no ícone . 

Para inativar clicar no ícone , conforme figura abaixo: 

 

 

6.3. Magistrado  

Para acessar esta funcionalidade clicar no botão Cadastro Básicos » Pessoa » 
Magistrado. 
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Em seguida o sistema mostrará todos os magistrados cadastrados no sistema. 

 

 

6.3.1. Cadastrando Magistrado 

Para cadastrar um magistrado clicar na guia “Pré-Cadastro”. 

 

Digitar o numero do CPF do Magistrado clicar no botão .  
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Em seguida o sistema mostrará o nome do magistrado conforme cadastro na 

Receita Federal clicar no botão . 

 

Após clicar no botão Confirmar, o sistema mostrará o formulário com os dados dos 
Magistrados obtidos na Receita Federal. O servidor irá preencher todos os campos de 
preenchimento  obrigatório com asterisco vermelho (*) e clicar no botão Gravar. 

 

O botão  serve para desvincular o certificado digital atualmente 
usado pelo magistrado. Esse botão deve ser usado quando o magistrado trocar de certificado 
digital ou quando ele perder e adquirir um novo certificado. 

 

6.3.2. Alterando dados do Magistrado 

Para visualizar ou editar os dados de um magistrado, clicar no ícone . 

Para inativar clicar no ícone , conforme figura abaixo: 
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Em seguida o sistema mostrará os dados do magistrado. Se alterar alguma 

informação clicar no botão  para salvar a alteração. O botão Novo volta para a 
consulta de magistrados. 

 

 

6.3.3. Inserindo Designação de Magistrado 

Para designar magistrados nos órgãos julgadores, deve entrar no cadastro de órgão 

julgador no menu Cadastro Auxiliares » Órgão Julgador » clicar no ícone  do Órgão 
julgador que o Magistrado ficará lotado, conforme imagem a baixo. 

 

Em seguida clicar na aba Magistrado. O sistema listará na parte inferior da tela os 
magistrados atualmente designados no órgão julgador selecionado. 
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Para designar um magistrado, digitar o nome do magistrado no campo Magistrado o 
sistema listará  todos os magistrados cadastrado.  

 

Em seguida preencher todos os outros campos de preenchimento obrigatório e 

clicar no botão  que o nome do magistrado constará na lista de magistrado na 
parte inferior da tela. 

OBS: Os campos com asterisco vermelho * são de preenchimento obrigatório. 
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6.3.4. Removendo Designação de Magistrado 

Para remover uma designação, deve clicar em , como mostrado abaixo. 

 

O sistema mostrará a tela de confirmação clicar em OK. 

 

Em seguida o sistema mostrará a mensagem de “Registro excluído com 
sucesso”: 
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6.4. Perito 

Para acessar esta funcionalidade clicar no botão Cadastro Básicos » Pessoa » 
Perito. 

 

 

6.4.1. Cadastro de Perito 

Para fazer o cadastro do Perito pressione a guia “Pré-Cadastro”. 

 

Digitar o numero do CPF do Perito  clicar no botão .  

 

Em seguida o sistema mostrará o nome do Perito conforme cadastro na Receita 

Federal clicar no botão . 
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Após clicar no botão Confirmar, o sistema mostrará o formulário do Perito com os 
dados obtidos na Receita Federal. O servidor irá preencher todos os campos de 
preenchimento obrigatório com asterisco vermelho (*) clicar no botão Gravar. 

 

Em seguida clicar na guia “Especialidade” para informar a especialidade o Perito. 

 

Clicar no ícone conforme imagem a baixo para adicionar a especialidade. 
As especialidades do lado esquerdo são as do Perito e as especialidades do lado 

esquerdo são as disponíveis para adicionar. 
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7. Central de Mandados 

7.1. Cadastro Central de Mandados 

Para realizar o Cadastro Central de Mandados, acessar o menu Central de 
Mandados » Cadastro Central de Mandado. 

 

Na guia “Formulário” tem os campos: 

 Central de Mandado:  informe o nome da central de mandados. 

 Situação: marca indicativa da possibilidade de utilização dessa central no sistema. 
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As centrais de mandados são cadastradas de forma similar ao cadastro de um 
órgão judicial, mas constituem uma unidade de trabalho mais ampla, que pode atender a mais 
de uma localização simultaneamente. 

Guia “Localização”: 

 Localização: árvore destinada a permitir que o usuário selecione a unidade do 
sistema que será incluída para atendimento por essa central. 

 Localização: lista de localizações atendidas por essa central. 

 

Além da possibilidade de atender a mais e uma localização, ela deve ser vinculada 
a grupos de oficiais de justiça que, posteriormente, poderão ser selecionados para a 
distribuição de expedientes. 

Guia “Grupos”:  

 Grupos: caixa de seleção contendo os grupos de oficiais de justiça cadastrados 
vinculados a esta central. 

 Situação: marca indicativa da possibilidade de utilização desse grupo no sistema. 

 Grupos: lista de grupos vinculados a esta central. 

 

 

7.2. Consulta Pessoa 

Esta página permitirá a Consulta de Pessoa. Para realizar a consulta ir ao menu 
Central de Mandados » Consulta Pessoa. 
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Para realizar uma pesquisa, preencha ou selecione um dos filtros solicitados e clique 

no botão . 

 
  

Os registros pesquisados poderão ser selecionados para a visualização dos dados 
cadastrais, do endereço e dos meios de contato cadastrados para aquela “Pessoa”. 
 

7.3. Diligências 

7.3.1. Tipo de Diligência 

 Para realizar o Tipo de Diligência ir ao menu Central de Mandados » Diligência » 
Tipo de diligência. 

 

Guia “Formulário”:  
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 Tipo de diligência: – nome do tipo de diligência. 

 Situação: marca indicativa da possibilidade de utilização desse tipo no sistema. 

 

Esse cadastro permite que cadastrem os diversos tipos de diligência que podem ser 
executadas pelos oficiais de justiça.  

 

7.3.2. Tipo de Resultado de Diligência 

Para realizar o Tipo de Resultado de Diligência ir ao menu Central de Mandados » 
Diligência » Tipo de Resultados de Diligência. 

Guia “Formulário”:  

 Tipo de resultado diligência: – nome do tipo de resultado. 

 Situação: marca indicativa da possibilidade de utilização desse tipo no sistema. 

 

Esse cadastro tem por objetivo permitir informar os resultados de diligências 
praticadas pelos oficiais de justiça.  

 

7.4. Expediente 

7.4.1. Distribuição de expediente 

Para realizar a Distribuição de expediente ir ao menu Central de Mandados » 
Expediente » Distribuição de Expediente. 
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Guia “Tela”:  

 Pesquisa (esquerda):  campos para pesquisa dos expedientes não distribuídos. 

 Distribuição de expediente (direita): lista dos expedientes físicos pendentes de 
distribuição. 

 Botão (Distribuir): oculto até que seja selecionado um expediente, serve para 
exibir a tela com as funcionalidades de distribuição de expedientes físicos. 

 

 A distribuição de expediente tem início com a escolha dos expedientes que serão 
distribuídos. Ao acionar o botão correspondente, surge uma nova janela em que o distribuidor 
escolhe o grupo e o oficial de justiça de destino. Ainda não há a distribuição por sorteio. 
 

 
 

7.4.2. Recebimento de Expediente Físico 

  Para realizar o Recebimento de expediente físico ir ao menu Central de Mandados » 
Expediente » Recebimento de Expediente. 
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Guia “Formulário”:  

 Pesquisa (esquerda): campos para pesquisa dos expedientes já concluídos. 

 Recebimento expediente físico (direita): lista dos expedientes físicos passíveis 
de inclusão. 

 

A tela de oficial de justiça para incluir expedientes físicos em um processo judicial, 
como avisos de recebimento. 

 

7.4.3. Redistribuição de Expediente Físico 

Para realizar a Redistribuição de Expediente ir ao menu Central de Mandados » 
Expediente » Redistribuição de Expediente. 
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Guia “Tela”:  

 Pesquisa (esquerda): campos para pesquisa dos expedientes não distribuídos. 

 Distribuição expediente físico (direita): lista dos expedientes físicos pendentes 
de distribuição. 

 Botão (Redistribuir): oculto até que seja selecionado um expediente, serve para 
exibir a tela com as funcionalidades de distribuição de expedientes físicos. 

 

 

7.5. Grupo 

 Para acessar o Grupo ir ao menu Central de Mandados » Grupo. 

 

Guia “Formulário”:  

 Grupo Oficial de Justiça: nome do grupo de oficiais. 
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 Central de mandado: caixa de seleção da central a que o grupo está vinculado. 

 

 O cadastro de grupos permite segmentar os oficiais de justiça entre as centrais, 
assim como trazer uma camada de organização que facilite o trabalho do distribuidor quando 
da escolha do oficial para cumprimento.         

Guia “Oficial de Justiça”:  

 Situação: marca indicativa da possibilidade de utilização de registro no sistema. 

 Oficial de Justiça (esquerda): lista de oficiais vinculados a esta central. 

 Pesquisar Oficial de Justiça (direita): campos para pesquisa e vinculação de 
oficiais a esta central. 
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7.6. Plantão de Oficiais de Justiça 

Para acessar o Plantão de Oficiais de Justiça ir ao menu Central de Mandados » 
Plantão de Oficiais de Justiça. 

 

Guia “Formulário”:  

 Localização: lista de localização atendida pelo Oficial de Justiça. 

 Oficial de Justiça: nome do Oficial de Justiça. 

 

 Após o preenchimento dos dados, será aberto um calendário para marcar os dias 
do plantão. 
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Ao selecionar a data, aparece a tele para definir o horário do plantão o dia todo. 

 

 

Se o plantão não ocorrer o dia todo, desmarcar a opção “Dia Todo”, e marcar qual o 
horário de entrada e saída, em formato 24h. 

 

8. Pericia 

8.1. Especialidade 

Esta tela e para o cadastro de especialidades e de seus complementos. 

 

 Pressione a guia “Formulário” para cadastrar uma especialidade preenchendo os 
campos  “Código” e  “Especialidade” e selecionando uma “Especialidade Pai” 

(hierarquicamente superior). Em seguida, clique no botão .   

Caso deseje cadastrar uma especialidade num nível abaixo da especialidade 

cadastrada anteriormente, clique no botão e proceda sucessivamente 
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com o preenchimento dos campos  “Código” e “Especialidade Pai” (no caso, a 
especialidade imediatamente superior).  

Para a inclusão de um novo registro, clique no botão . 

 

Para pesquisar uma especialidade, preencha um dos filtros da aba “Pesquisa” e 

clique no botão . 

Para limpar os campos, clique no botão . 

 

Os registros poderão ser selecionados ou inativados. 
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  Ao ser selecionado um registro, ele poderá ser alterado. Após as devidas alterações, 

clique no botão .  

Um novo registro também poderá ser cadastrado, clique no botão  e, 

após o preenchimento dos campos solicitados, clique no botão .  

 

Os registros de especialidades poderão ser inativados. Caso deseje inativar 
qualquer registro, clique no ícone correspondente. 

 

Leia a mensagem de aviso. Clique no OK para confirmar. 

 

 

8.2. Disponibilidade do Perito  
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 Para realizar um cadastro da “Disponibilidade do Perito”, selecione a guia “Formulário”, 
informe os campos solicitados e clique no botão Incluir.  

 

Para inclusão de um novo registro, clique no botão . 

Para realizar uma pesquisa, selecione a aba “Pesquisa”, informe um dos filtros 

solicitados e clique no botão . 

Para limpar os campos de pesquisa, clique no botão . 

 

Para selecionar ou inativar os registros, selecione os ícones correspondentes. 
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 Ao selecionar-se um registro, ele poderá ser alterado. Após as devidas 

alterações, clique no botão . 

Um novo registro poderá ser cadastrado.  Para tanto, clique no botão e,  

e, após o preenchimento dos campos solicitados, clique no botão . 

 

Para inativar um registro, selecione o ícone correspondente na aba de “Pesquisa”. 

 

Selecionado o ícone “Inativar registro”, uma mensagem solicitará a confirmação. 

Para confirmar, clique no botão  e, para cancelar, clique no botão . 
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8.3. Indisponibilidade do Perito  

 

Para cadastrar uma indisponibilidade, selecione a aba “Formulário”, informe os 

campos solicitados e clique no botão . 

 

Para a inclusão de um novo registro, clique no botão . 

Para realizar uma pesquisa, selecione a aba indicada, informe um dos filtros 

solicitados e clique no botão . 

Para limpar os campos de pesquisa, clique no botão . 
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 Para selecionar ou inativar os registros, selecione os ícones correspondentes. 

 

Ao selecionar um registro, ele poderá ser alterado.  Após as devidas alterações, 

clique no botão . Um novo registro também poderá ser cadastrado. Clique no 

botão  e, após o preenchimento dos campos solicitados, clique no botão 

.  

 

Na guia “Avisos”, quando existirem perícias agendadas, serão visualizados os 
processos, o perito, a especialidade e a data de marcação das perícias agendadas. 
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 Para inativar um registro, selecione o ícone correspondente na aba de “Pesquisa”. 

 

 Selecionado o ícone   “Inativar registro”, uma mensagem solicitará a 

confirmação. Para confirmar, clique no botão  e, para cancelar, clique em
. 

 

 

 

8.4. Requisição de Antecipação de Pagamento do Perito 

Este menu permitirá a pesquisa, a visualização e a finalização de requisições de 
antecipação de pagamento do perito. 
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 Realize uma pesquisa na aba correspondente informando os dados solicitados e 

clicando em . 

Para realizar uma nova pesquisa, clique no botão .  

No ícone indicado, selecione a requisição . 
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Ao selecionar uma requisição, a guia “Formulário” abrirá, elencando os dados da 
antecipação do pagamento. Informe o valor pago e a data do pagamento e, em seguida, clique 

no botão .  

 

9. Processo 

9.1. Consulta Processo 

Esta página permitirá a consulta de processos.  

 

No campo “Pesquisa”, informe o filtro desejado e consulte  

Para “realizar uma nova pesquisa clique no botão Nova Consulta . 
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Localizado o processo desejado, veja os detalhes através do ícone indicado. 

. 

Ao visualizar os detalhes do processo, uma nova página surgirá, disponibilizando 
todas as abas pertinentes a um processo. 

 

9.2. Processo Completo 

9.2.1. Processo 

A guia processo mostra de forma resumida todos os documentos, partes, assuntos 
do processo selecionado. 
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Na grid “Documentos”, serão mostrados na coluna “Anexos”, os documentos que 
compõem o processo, os quais poderão ser visualizados, assinados ou validados conforme 
ícone abaixo.  

 

No botão Impressão de Lista de Documentos, será visualizada uma lista dos 
documentos adicionados ao processo. 

 

No botão Paginador, será disponibilizada a visualização dos documentos página a 
página. 
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9.2.2. Assunto 

São mostrados os assuntos vinculados ao processo. 

 

 

9.2.3. Partes 

São mostras as partes cadastradas no processo. 
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Para visualizar os dados da parte, clique no ícone indicado e uma nova página 

mostrarão todos os dados da parte . 

 

9.2.4. Documentos do Processo 

Neste guia o sistema disponibiliza uma lista com todos os documentos existentes no 
processo. Será disponibilizado o paginador para a visualização página a pagina do documento. 

 

Clique no botão Impressão de Lista de Documentos para visualizar a lista de 
documentos. Clique no botão Paginador para abrir o paginador. 

Também é possível conferir a assinatura do documento e visualizar o conteúdo ou 
baixar um documento em pdf clicando nos ícones da coluna “Documento”. 

 

9.2.5. Documentos do Processo 

Nesta guia é possível a elaboração e a inclusão de documentos ao processo. 

 

 Descrição: é o nome do documento que está sendo criado. Muito importante esta 

descrição. 
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 Tipo de Documento: selecione um tipo de documento a ser incluído no processo. 

Dependendo do tipo de documento selecionado um novo item será mostrado com 

os eventos do CNJ. 

 Modelo do Documento: selecione o modelo que será usado.    

Para incluir um documento do Word copie e cole usando o ícone . 

Assine o documento clicando no botão Assinar Digitalmente. 

Importante: Depois que o documento é gravado, o sistema habilitará o botão 

. 

 

 Descrição: informe um nome para o arquivo que será anexado ao processo. 

 Tipo de Documento: selecione o tipo do arquivo. 

 Solicitar Sigilo: marque, caso o documento seja sigiloso. 

 Arquivo: clique no botão Enviar arquivo o formulário de envio de arquivo do Windows 

será apresentado. 

Para incluir o anexo ao processo clique no botão Gravar. 

Importante: O sistema só aceita arquivos em formato PDF.  

Para retornar à tela de anexar petições/documentos, basta clicar no botão 

. 

 

9.2.6. Audiência 

 Nesta guia são visualizadas as audiências marcadas para aquele processo. 

 



 

 
81 

9.2.7. Expediente 

Nesta guia são visualizados os expedientes emitidos naquele processo. 

 

Para visualizar os expedientes emitidos, clique no ícone “Visualizar”, na coluna 

“Documento”.  

 Ao clicar no ícone, uma página abrirá o documento, que poderá ser impresso 

através de botão correspondente.  

 

9.2.8. Características do Processo 

Serão visualizadas as características marcadas para aquele processo. 

 

 

9.2.9. Prioridade em Processo 

Serão visualizados os tipos de prioridades atribuídos ao processo. 
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9.2.10. Perícia 

Serão visualizadas as perícias designadas para o processo selecionado. Também é 
possível designar nova perícia.   

 

 

9.2.11. RPV/PRC 

Serão visualizadas as requisições solicitadas no processo. Também é possível 
cadastrar precatórios. 

 

 

9.2.12. Distribuição 

Será visualizado o histórico de distribuição do processo. 

 

 

9.2.13. Associados 

Serão visualizados todos os processos associados. 

 

 

9.2.14. Petições Avulsas 

Serão visualizadas as petições avulsas anexadas pelos advogados no processo. 
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9.2.15. Movimentação 

Serão mostrados os andamentos do processo. 

 


