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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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1. 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 Oficial de Justiça 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. 

2. Tipo de Certificado 

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

2.1.  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. 

3. Endereço do PJE-MT 

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

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

3.1.  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 Oficial de Justiça será 

direcionado ao seu painel. 
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4. Área de Trabalho do Oficial de Justiça 

Esta é página inicial do ambiente de trabalho do Oficial de Justiça. Vamos conhecer 

melhor a página inicial do sistema PJE para o Oficial de Justiça. 

Na tela principal do Sistema são exibidos os seguintes menus: 

» Home: Este menu limpa todas as telas abertas e volta para a página principal. 

» Cadastros Básicos: Este menu possui atalhos para os cadastros de Oficial de Justiça e 

Pessoas. 

» Central de Mandados: Este menu possui atalhos para os cadastros de Central de 

Mandados, Consulta de Pessoas, Expedientes, Grupos, Plantão de Oficial de Justiça. 

» Painel: Este menu possui atalho para o Painel do Oficial de Justiça. 

» Logout: Este menu fecha a página da área de trabalho do Oficial de Justiça. 

 

 

Este item permite aumentar  tamanho das letras do PJE. Clique nas 
letras A, A+ A++. 
 

 

 

 

Clique na cor deseja. O 
sistema ficará com a cor 
escolhida até ser 
mudado novamente. 
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5. Cadastros Básicos 

5.1. Pessoa » Oficial de Justiça 

Para acessar o cadastro de Oficial de Justiça. Clique no item de menu mostrado abaixo. 

 

5.1.1. Consultas 

Este formulário mostra todos os oficiais de justiça cadastros no sistema.  

A pesquisa de oficial de justiça poderá ser feita por Nome, CPF, Número de matrícula, por 

Situação. Para fazer uma consulta digite no campo “Nome” o nome do oficial de justiça. Clique 

no botão Pesquisar. 

Os botões em destaque permitem. 

Visualizar os dados do Oficial de Justiça para alteração.  

Inativar o cadastro do oficial de justiça. . O sistema não permite exclusões de 

cadastrados. 

 

5.1.2. Pré-Cadastro 

Clique na aba “Pré-Cadastro” para cadastrar um novo Oficial de Justiça no sistema PJE.  

Digite o número do CPF no campo indicado. Clique no botão Pesquisar. 
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O sistema faz uma pesquisa na base de dados da Receita Federal retornando o “nome, 

documentos de identificação e endereço” vinculado ao CPF pesquisado. 

Para continuar o cadastro. Clique no botão Confirmar. 

 

5.1.3. Formulário 

Na aba “Formulário” o sistema mostra os dados copiados da base da Receita Federal, 

complete o cadastro preenchendo os campos que faltam. 

Os campos com * (asterisco) vermelho são de preenchimento obrigatório. 

O campo em destaque é um campo de pesquisa, digite parte do nome e o sistema 

apresentará informações pertinentes ao conteúdo pesquisado. 

O ícone (cadeado) mantém o valor do campo padrão, isto é, o campo com o cadeado 

assinado ficará sempre preenchido. 
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No exemplo abaixo. O sistema mostra todas as cidades de Mato Grosso que possuem o 

termo “ro” no nome. 

 

5.1.4. Localização 

O item localização é obrigatório e muito importante. Informe ao sistema o Órgão Julgador 

ao qual o Oficial de Justiça estar vinculado e o Papel que exerce, no caso “Oficial de Justiça”. 

Os itens marcados mostram onde deve ser clicado para ver os detalhes de cada campo. 
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5.1.4.1. Localização » Órgão Julgador 

Para escolher o Órgão Julgador clique no item em formatado de árvore. Veja abaixo a 

imagem. Selecione o órgão a qual o Oficial de Justiça está inscrito. 

 

5.1.4.2. Localização » Papel 

Para o “Papel” selecione o item Oficial de Justiça. 

 

Depois de selecionar o Órgão Julgador e o Papel. Clique no botão Incluir. 

Obs. O Oficial de Justiça poderá ser cadastrado em mais de um Órgão Julgador. 

5.1.5. Documentos de Identificação 

Esta aba virá preenchida com os dados consultados na Receita Federal. Verifique se os 

dados estão corretos.  

Use esta aba para incluir e ou alterar os documentos cadastrados. No exemplo abaixo 

vemos que foram incluídos o TITULO DE ELEITOR e o CPF. 

Para incluir novos documentos. Selecione o “Tipo de Documento”, preencha os campos 

com os dados obrigatórios. Clique no botão Incluir. 

Para alterar um documento. Clique sobre o nome do documento, depois clique no ícone.

. Desta forma o sistema permite a alteração das informações do documento selecionado.  
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Depois de alterado as informações. Clique no botão Gravar. 

 

Para excluir um documento clique no ícone . Confirme a exclusão. 

 

5.1.6. Endereços 

Para incluir um novo endereço. Informe o CEP, preencha o campo com os 3 (três) 

primeiro números do CEP, aguarde o sistema fazer a busca, então selecione o CEP que 

deseja, para inserir o endereço no sistema. Clique no botão Incluir. 
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Esta aba mostra o endereço do oficial de justiça, para alterar os dados, clique no ícone 

, confirme se os dados estão corretos, caso sim. Clique no botão Gravar. 

 

Para excluir um endereço clique no ícone . Confirme a exclusão. 

5.1.7. Meio de Contato 

Esta aba permite cadastrar todos os meios de contato com o oficial de justiça. Clique no 

item “Tipo” selecione um tipo e informe no campo “Identificação”. Clique no botão Incluir. 

 

5.1.7.1. Meio de Contato » Tipo 

O campo “Tipo” permite selecionar entre “Email” e “Telefone”. 

 

5.1.8. Outros Nomes 

Esta aba permite incluir quaisquer outros nomes pelo qual o oficial de justiça seja 

conhecido. Aqui podem ser incluídos apelidos.  

Digite no campo “Nome” um apelido. Clique no botão Incluir. 
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Para concluir o cadastro do Oficial de Justiça. Clique na aba “Formulário” depois clique no 

botão Gravar. 

 

O nome do Oficial de Justiça estará disponível no formulário de consulta.  

5.2. Pessoa » Servidor 

Para acessar o cadastro de Servidor. Clique no item de menu mostrado abaixo. 

 

5.2.1. Consultas 

Esta aba permite a consulta de pessoas cadastras no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – 

PJE. A pesquisa poderá ser feita por “nome, CPF, Número de Matrícula, Papel, Localização e ou 

Situação”. 

Nome: Informe o nome da pessoa que se deseja pesquisar. 

CPF: Informe o número do CPF sem pontos e ou traços para fazer a pesquisa. 

Nº Matrícula: Informe o número da matrícula do funcionário para pesquisa. 

Papel: A consulta por Papel trará todos os servidores que exerçam a função escolhida. 

Localização: A consulta por Localização trará todos os servidores vinculados ao Órgão Julgador 

escolhido. 

Situação: A consulta por situação mostra todos os funcionários Ativos ou Inativos no sistema. 
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As consultas podem ser feitas usando apenas um campo ou conjunto de campos. Para o 

resultado da pesquisa. Clique no botão Pesquisar. 

Para alterar o cadastro de um servidor. Clique sobre o nome do servidor e depois no ícone  

os dados do servidor serão apresentados para alteração. Ver item 5.1.3. 

Para inativar um cadastro de servidor. Clique sobre o nome do servidor e depois no ícone . 

Confirme. 

 

Para o cadastro de novo Servidor ver item 5.1.2 – Pré-Cadastro. O cadastro de Oficial de 

Justiça e Servidor é idêntico. 

6. Central de Mandados 

Para cadastrar uma nova Central de Mandado. Clique no item de menu abaixo. 
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6.1. Cadastro Central de Mandado 

6.1.1. Consultas: 

A aba “Pesquisa” mostra todas as Centrais de Mandados cadastradas. Também é possível 

pesquisar uma determinada Central utilizando os campos do lado esquerdo da tela. Veja abaixo como 

fazer uma pesquisa. 

Selecione o campo “Situação” para pesquisar todas as centrais com uma determinada situação. 

Clique no item “Localização”  para pesquisar por localização. 

Informe o nome da Central de Mandado para pesquisar por um nome especifico. 

Para todas as opções de consulta. Clique no botão Pesquisar. 

O ícone  mostra os detalhes da Central de Mandado, permite também a alteração das 

informações. 

O ícone  inativa a Central de Mandado. 

 

6.1.2. Formulário 

Clique no item “Formulário” para cadastrar uma nova central de mandados. 

Informe uma “descrição” para a central, marque o item “Ativo”. Clique no botão Incluir. 

 

6.1.3. Localização 

Selecione uma localização para a nova Central de Mandados. Clique no botão Incluir. 
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A Central de Mandados poderá ter mais de uma localização. 

 

O ícone  exclui a Localização da Central de Mandados. 

Obs. A Central de Mandados não poderá ficar sem Localização. 

6.1.3.1. Localização » Localização 

Selecione qual a localização da nova Central de Mandados. Clique sobre o nome da localização. 

No exemplo acima foi selecionado J.E. FAZENDA PÚBLICA.  

 

 

6.2. Grupos 

Selecione um grupo do qual o oficial de Justiça faz parte. Clique no item “Grupo Oficial de Justiça” 

selecione o grupo marque a opção “Ativo”. Clique no botão Incluir. 
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6.3. Consulta Pessoa 

Para consultar pessoas cadastras no sistema. Clique no item de menu abaixo. 

 

6.3.1. Consultas 

Esta aba do sistema permite apenas a consulta de servidores cadastros no sistema PJE. A 

consulta é somente leitura, não permitindo a alteração das informações cadastradas. 

A consulta poderá ser feita por “Nome, CPF e ou CNPJ”. 

Nome: Informe o nome da pessoa que se deseja pesquisar. 

CPF: Informe o número do CPF sem pontos e ou traços para fazer a pesquisa. 

CNPJ: Informe o número do CNPJ sem pontos e ou traços para fazer a pesquisa. 

Para visualizar  mais informações do servidor, clique sobre um nome e depois no ícone . 

 

6.3.2. Dados 

Uma vez clicado sobre o ícone “Selecionar” o sistema apresenta a aba “Dados” com informações 

do servidor. Estas informações são somente leitura. 
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6.3.3. Endereço 

Esta aba mostra o endereço cadastrado no sistema PJE. 

 

6.3.4. Meios de Contato 

Esta aba mostra todos os meios de contato com o servidor cadastrado no sistema. 

 

6.4. Expediente 

6.4.1. Distribuição de Expediente 

Para acessar o formulário de distribuição de expediente. Clique no item de menu abaixo. 

 

6.4.1.1. Consultas 

A aba de pesquisa permite fazer a consulta de todos os processos para fazer a 

distribuição. A consulta poderá ser feita pelo Número do Processo ou o Tipo de Processo 

Documento. 

Número do Processo: Informe o número do processo que deseja distribuir. 

Tipo de Processo Documento: Selecione o tipo de documento para consultar todos os 

processos pertencentes a este tipo. 
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Para as duas formas de consulta. Clique no botão Pesquisar  para fazer a pesquisa. 

Uma vez localizado o processo. Clique sobre o mesmo para selecionar, depois marque a 

caixa o quadrado pequeno do lado direito do processo. 

 

6.4.1.2. Distribuir Expedientes 

No exemplo abaixo vamos distribuir o processo número “0500004-77.2012.8.11.0001”, 

perceba que foi selecionado o quadrado do lado direito do mesmo. É obrigatória a marcação 

deste item para que o botão Distribuir apareça. 

Clique no botão Distribuir. 

 

É possível distribuir todos os processos de uma única vez, para isso marque o item 

“Marcar/Desmarcar Todos”. Neste caso todos os processos serão distribuídos para um único 

oficial. 

Para distribuir vários processos para um mesmo oficial não é necessário fazer de um a 

um. Neste caso marque os processos que serão distribuídos antes de clicar no botão 

Distribuir. 

6.4.1.3. Distribuindo Expedientes 

Uma vez clicado no botão Distribuir será apresentado a tela abaixo. Clique sobre o 

“Grupo de Oficial de Justiça” depois selecione o “Oficial de Justiça”. Clique no botão 

Distribuir. 
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6.4.1.4. Distribuir Expedientes » Grupo de Oficial de Justiça 

Para selecionar o “Grupo de Oficial de Justiça” ou o “Oficial de Justiça” clique em cima no 

item. Depois sobre o nome do grupo e finalmente no nome do oficial. 

 

 

6.4.1.5. Distribuir Expedientes » Oficial de Justiça 

Depois de selecionado o “Grupo de Oficial de Justiça” clique no item “Oficial de Justiça” e 

selecione o nome do Oficial para quem será distribuído o processo. 

 

6.4.1.6. Distribuir Expedientes » Confirmando 

Para confirmar a distribuição clique no botão OK. 

O processo número “0500004-77.2012.8.11.0001” foi distribuído para a Oficial de Justiça 

“Patrícia Auxiliadora da Silva”. Isso indica que, quando a oficial entrar em sua área de trabalho 

no PJE, verá este processo sem seu Painel. 
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6.5. Recebimento Expediente Físico 

Para acessar o formulário de Recebimento Expediente Físico. Clique no item de menu abaixo 

 

Este item ainda não consta no sistema. O funcionamento não será abordado neste 

manual. 

 

6.6. Redistribuição de Expediente 

Para acessar o formulário de Redistribuição de Expediente. Clique no item de menu abaixo 

 

Ver o item 6.4.1.2 - Distribuindo Expedientes. 

6.7. Grupo 

Para acessar o cadastro de Grupo de Oficial de Justiça. Clique no item de menu abaixo 
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6.7.1. Consultas 

A consulta por grupo de oficiais de justiça poderá ser feita por Situação do grupo ou por 

nome. 

Para alterar as informações do grupo ou ver detalhes clique no ícone . O sistema 

exibirá a aba “Formulário”. Ver item 6.7.2. 

Para inativar o grupo clique no ícone . Confirme. 

 

6.7.2. Formulário 

Esta aba mostra o nome do “Grupo” e a qual central de mandado este grupo pertence e 

se estar ativo. Para ver oficiais registrados neste grupo clique no botão Incluir. 

 

6.7.3. Oficial de Justiça 

Esta tela mostra o nome dos oficiais de justiça cadastro no sistema PJE e que podem ser 

incluídos em um grupo. 

No exemplo abaixo vemos o nome de três oficiais já cadastrados no grupo “Oficiais de 

Justiça J.E”. E temos ainda um nome que pode ser adicionado a esse grupo. 
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Quando houver muitos oficiais cadastrados, a melhor forma de localizar um nome é 

usando a consulta. É possível consultar pelo nome, pelo número do CPF ou número de 

matrícula do oficial de justiça. Para todas as formas de consulta. Clique no botão Pesquisar. 

 

Para adicionar um oficial ao grupo clique no ícone . 

Para remover um oficial do grupo clique no ícone . 

6.8. Plantão de Oficiais de Justiça 

Para acessar o formulário de Plantão de Oficiais de Justiça. Clique no item de menu abaixo 

 

6.8.1. Consultas 

A consulta de plantão poderá ser feita por Localização – Órgão Julgador, pelo nome do 

oficial ou por data do plantão. Selecione a forma de consulta e clique no botão Pesquisar. 
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6.8.2. Formulário 

Para cadastrar um plantão clique na aba formulário. 

6.8.2.1. Formulário » Localização 

Selecione a Localização, isto é, o Órgão Julgador a qual o oficial de justiça pertence. No 

exemplo abaixo foi selecionado o “J.E. CIVÉIS”. 

 

 

6.8.2.2. Formulário » Oficial de Justiça 

Selecione o nome do oficial de justiça. No exemplo abaixo foi selecionado o nome da oficial 

“Patrícia Auxiliadora da Silva”. 

 

O sistema apresentará um calendário. Veja abaixo como utilizá-lo para marcar um 

plantão. 

6.8.2.3. Formulário » Calendário 

Os dois itens marcados a esquerda e direita do formulário mostram a navegação pelos 

meses e ano. 
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Para marcar um plantão clique sobre o dia desejado. Será apresentada a tela abaixo. 

Caso o plantão seja o dia inteiro clique no botão Marcar. 

 

Se o plantão não foi o dia todo desmarque a opção “Dia Todo”. Veja abaixo a nova tela. 

Informe qual o intervalo de horas que ocorrerá o plantão. Depois clique no botão Marcar. 

 

Veja abaixo o calendário depois de marcado os plantões. 
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No exemplo acima foram marcado dois plantões, sendo um o dia inteiro e o outro das 

14:00h às 16:00h. Para limpar um plantão, clique em cima do mesmo e depois no botão 

Limpar. 

Para sair do cadastro de plantões e vê-lo no formulário de pesquisa. Clique na aba 

“Pesquisa”.  

A manutenção dos plantões poderá ser feita a qualquer momento. Para isso selecione um 

item no formulário de pesquisa e clique nos ícones indicados. Veja abaixo a imagem. 

Para alterar um plantão, clique sobre o item que deseja mudar e depois no ícone . 

Para remover um plantão, clique sobre o item que deseja remover e depois no ícone  

 

7. Painel 

Para acessar o Painel do Oficial de Justiça. Clique no item de meu abaixo. 
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7.1. Painel do Oficial de Justiça 

No Painel do Oficial de Justiça apresenta todos os processos que foram distribuídos em 

seu nome. Vejamos os detalhes do painel. 

 

7.1.1. Imprimir 

Este item permite imprimir somente a Petição Inicial, o documento impresso não possui o 

código de barras da assinatura digital esta é uma impressão para conferência interna. 

7.1.2. Documentos do Processo 

O item “Documentos do Processo” mostra todos os documentos vinculados ao processo. 

Também é possível verificar a validade da assinatura digital e imprimir cada documento com o 

código de barra de assinatura digital. 

 

7.1.2.1. Validar documentos 

O documento mostra o nome de usuário, se a assinatura é válida, entre outras 

informações. 



 

28 
 

 

7.1.3. Controle de Visitas 

O item controle de visitas é o mais importante item no painel do oficial de justiça. Com ele 

é possível controlar as visitas feitas. Este item é obrigatório para cada processo. 

Para fazer o controle das diligências clique sobre um processo, depois no ícone . 

Veja abaixo a próxima imagem. O ícone de controle de visitas abre uma nova janela. 

A parte de cima da janela de “Controle de Visita” contém o número do processo, o 

Expediente e o Tipo de Diligência. 

Na aba Controle de Visita marque o item “Selecione”, esta marcação é obrigatória para 

incluir uma descrição de visita. 

Preencha a “Data/Hora” da visita e informe uma “Descrição da Visita”. Clique no botão 

Incluir. 

 



 

29 
 

7.1.4. Calendário 

O campo “Data/Hora” deve ser selecionado o dia e depois clicar em “Apply”. Caso isso 

não seja feito a data não será preenchida. 

 

7.1.5. Controle de visitas preenchido 

Veja abaixo exemplo do controle de visitas preenchido. No exemplo foram feitas duas 

visitas. 

Para alterar a data e ou a descrição da visita clique no ícone . 

Para excluir um controle de visitas clique no ícone . 
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7.1.6. Resultado da Diligência 

O resultado da diligência deve ser preenchido sempre que a mesma for concluída, 

cumprida ou ter o processo redistribuído. 

Para informar o resultado da diligência clique na aba “Resultado da Diligência”, depois em 

“Tipo de Resultado da Diligência”. Clique no botão Continuar. 

 

7.1.7. Tipo de Resultado da Diligência 

Veja abaixo os tipos de resultado da diligência. Clique sobre o tipo do resultado de 

diligência que for usar. 

 

 

7.1.8. Resultado da Diligência » Assinar digitalmente 

No exemplo abaixo usamos o tipo “Concluída”. Selecione o “Modelo do Documento”. Para 

qualquer modelo de documento que for escolhido será apresentado à tela abaixo. 

Alguns modelos trazem conteúdo, o oficial pode apagar todo o conteúdo e digitar 

livremente no campo de digitação de texto. Também é possível [COPIAR/COLAR] textos de 

qualquer editor de texto. Exemplo. Copiar do Word. 
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Depois de preenchido o documento clique no botão Assinar Digitalmente para assinar o 

documento, a assinatura é obrigatória. Antes de assinar o documento conecte o “Token” ou o 

“Smart Card” no computador. 

O resultado da Diligência deverá sempre ser assinado, caso contrário todo o conteúdo é 

perdido quando a tela for fechada. 

Informe a senha do certificado digital. Clique no botão OK. 

 

Obs. A tela de senha poderá ser diferente dependendo do modelo do “Token” ou “Smart 

Card”. 
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7.1.9. Resultado da Diligência » Anexar documentos 

Uma vez assinado o documento. Será apresentada a tela abaixo. Caso tenha documentos 

em “PDF” para anexar ao Controle de Visitas utilize este formulário para anexá-los. 

Para anexar um documento clique no botão Selecionar arquivo... 

Uma vez selecionado o arquivo para anexar. Clique no botão Gravar. Não há limites de 

quantidade de arquivos anexados. 

 

O documento a ser anexado deve ter tamanho máximo 1.4MB. Este valor é bem 

pequeno, por este motivo no momento de escanear, os documentos devem ser salvados 

respeitando o limite de tamanho do arquivo. 

Não havendo documentos para anexar ao “Controle de Visitas”. Clique no botão 

Finalizar. 

 

7.1.10. Resultado da Diligência » Conclusão 

Leia a mensagem de aviso. Caso todas as visitas tenham sido incluídas no Controle de 

Visitas. Clique no botão OK, caso contrário clique em Cancelar e adicione todas as visitas ao 

controle. 

 

Assinado o “Resultado da Diligência” o processo é retirado do “Painel do Oficial de 

Justiça”. 


