
 

 

Advogado - Procurador 
Conteúdo 

1 Cadastro do Advogado 

1.1 Verificar requisitos para o Cadastro 

1.2 Orientação ao Advogado sobre os Links de instalações 

1.3 Preencher o Formulário de Cadastro 

1.4 Visualizar e Assinar Digitalmente o Termo de Compromisso 

2 Acesso ao Sistema 

2.1 Acessar o endereço pje.tjmt.jus.br e acessar o sistema. 

3 Painel do Advogado 

3.1 Acervo 

O painel Acervo traz duas guias  que auxiliam o advogado no controle, organização e 

resposta aos expedientes e processos. 

3.2 Pendentes de Manifestação 

Expedientes que não foram respondidos serão apresentados neste painel para um 

melhor controle de respostas de intimações por parte do advogado. 

3.3 Acervo Geral 

O painel acervo mantém todos os processos cadastrados pelo advogado, neste painel 

é possível acompanhar cada processo, adicionar documentos a qualquer dos 

processos por meio do ícone Ver Detalhes. 

A criação e gerenciamento das caixas de organização também podem ser feitas no 

painel acervo. 

4 Intimações 

4.1 Pendentes 

Novas intimações ficarão agrupadas neste item até que sejam respondidas ou 

conhecidas pelo advogado, por meio dos botões de resposta e tomar ciência ou até 

que seja vencido o prazo de 10 dias (Lei 11.419/2016). 

 



4.2 Confirmadas pelo intimado e dentro do prazo 

Este agrupador mantém todas as intimações que forem respondidas ou que tenham 

sido tomadas ciência pelo advogado dentro do prazo legal. 

4.3 Confirmadas pelo PJe e dentro do prazo 

Caso as intimações não sejam respondidas dentro do prazo de 10 dias (Lei 

11.419/2006), o  PJe as receberá automaticamente. 

4.4 Cujo prazo findou nos últimos 10 dias 

Expedientes que não foram lidos nos últimos dez dias. 

4.5 Sem prazo 

Expedientes que não contem prazo para resposta. 

4.6 Processos com audiência não designadas 

Expedientes que não constam audiências marcadas. 

4.7 Expedientes respondidos nos últimos 10 dias 

Todos os expedientes respondidos nos últimos dez dias. 

5 Cadastrar Processo 
Cadastrar uma nova petição inicial (Processo). Clique no menu Processo >> Novo 

Processo. Veja a imagem abaixo: 

 
Figura 1 

5.1 Dados Iniciais 

Selecione a Classe Judicial. Use o campo Processo referência para indicar o 

número de algum processo cujo a petição inicial fará referência. Caso não exista, 

deixe vazio. 

Clique no botão Incluir. 

 

Figura 2 

5.2 Assuntos 

Na guia Assuntos utilize o campo de pesquisa para encontrar o assunto relacionado à 

classe que foi selecionada na guia Dados Iniciais. A pesquisa pode ser feita pelo 

nome do assunto ou pelo código do mesmo. 



 

Figura 3 

Para selecionar um assunto clique no ícone em destaque . 

Veja abaixo um exemplo com dois assuntos selecionados. 

O primeiro assunto selecionado é escolhido como sendo o Assunto Principal. Isso 

poderá ser alterado clicando no ícone de bolinha, abaixo da coluna Assunto 

Principal. 

Caso existam 2 ou mais assuntos associados, somente será possível remover aqueles 

que não estejam marcados como o Assunto Principal. Alterne a marcação entre os 

assuntos para remover o desejado. 

Para remover um assunto. Clique no ícone em destaque . 

 

Figura 4 

5.3 Partes 

Cadastro de partes no processo.  Clique na guia Partes. A guia partes é constituída 

por Polo Ativo, Polo Passivo e Outros Participantes, todos com opção de acrescentar 

procuradores, advogados e/ou terceiro vinculado as partes principais do processo. 



Por padrão o nome do advogado já estará incluído no Polo Ativo. 

Para adicionar uma parte no Polo Ativo. Clique no sinal de Adição. 

 

Figura 5 

Nesta guia é possível acrescentar tantas quantas forem às partes no processo, seja no  

Polo ativo, passivo, outros participantes ou seus representantes. 

5.3.1 Polo Ativo 

Tipo de pessoa: selecione se a pessoa é Física ou Jurídica. Abaixo veremos primeiro 

um exemplo de cadastro de parte física. 

Informe se a parte Física é “brasileira ou não”. Seguiremos o exemplo com um 

brasileiro. 

Informe o CPF e clique no botão Pesquisar.  

Obs. Para o cadastrado no Polo Ativo de parte que seja brasileiro, mas não possua o 

CPF (Cadastro de Pessoa Física), será necessário o advogado comparecer ao 

Departamento DeJaux (Tribunal de Justiça de Mato Grosso). 

 

Figura 6 

Os dados apresentados foram recuperados da base de dados da Receita Federal. 

Para continuar clique no botão Confirmar. 



 

Figura 7 

5.3.2 Polo Ativo >> Informações Pessoais. 

A consulta à Receita Federal trouxe algumas informações pessoais, veja abaixo o 

preenchimento. Alguns campos estão ocultados, apenas por regra do sistema PJe. 

As informações que não foram copiadas da Receita podem ser incluídas no 

cadastrado manualmente. 

Perceba que temos o botão Salvar. Ele é útil quando o lançamento das partes no 

processo for feita em etapas, neste caso apenas salve o cadastro, depois clique no 

botão Voltar. 

Obs. O botão Voltar não adiciona a parte ao processo, apenas salva as informações 

cadastradas, para posterior uso e sai do formulário de cadastro de partes. 

 

Figura 8 

Para continuar, clique na guia Documentos de identificação. 

 



5.3.3 Polo Ativo >> Documentos de identificação. 

Normalmente os documentos CPF e TITULO DE ELEITOR são preenchidos 

automaticamente, caso isso não aconteça, clique no item Tipo do Documento. 

Selecione um tipo desejado, preencha os dados, depois clique no botão Incluir. 

Uma vez incluído um documento, não é mais possível a exclusão deste do 

cadastro. 

Obs. O botão Inserir fará a inclusão do nome da parte ao processo. Neste caso use-o 

somente depois que verificar todas as guias do cadastro de partes. 

 

Figura 9 

Para continuar, clique na guia Endereços. 

5.3.4 Polo Ativo >> Endereços 

Para o cadastro do endereço é obrigatório o número do CEP da rua ou da cidade caso 

o CEP seja único.  

Neste último o sistema preencherá somente os campos Estado e Cidade, ficando a 

cargo do usuário o preenchimento dos demais campos. Novamente, clique no botão 

Incluir para adicionar ao processo o endereço informado. 



 

Figura 10 

Para continuar clique na guia Meios de contato.  

Obs. A seta vermelha indica que é possível editar e ou excluir um endereço do 

processo, para isso clique nos ícones correspondentes. 

 

5.3.5 Polo Ativo >> Meios de contato 

Os meios de contato podem ser telefone e email. Selecione no campo Tipo e depois 

informe no campo Identificação a informação com base no tipo selecionado. Depois 

clique no botão Incluir. Para inclusão de mais meios de contato, repita os passos 

vistos acima. 

Novamente verificamos que é possível alterar ou excluir os meios de contato por meio 

dos ícones em destaque. 

Para continuar clique na guia Características pessoais 

 

Figura 11 

 



5.3.6 Polo Ativo >> Características pessoais 

O campo Outras características é reservado para inclusão de qualquer outra 

característica que não esteja classificada no campo Tipos de Características. 

Para adicionar características pessoais ao processo. Selecione no campo Tipo de 

Características uma característica específica (Exemplo: Barba) e em Características 

selecione como é a barba selecionada. Para concluir clique no botão Adicionar. 

Obs. O botão Inserir faz a inclusão da parte no processo, podendo ser usado em 

qualquer momento do cadastro.  

Somente nas guias Informações pessoais, Documentos de identificação e 

Endereço é obrigatório o preenchimento. 

Para adicionar a parte ao processo, clique no botão Incluir. 

 

Figura 12 

Concluído a etapa de inclusão da parte no processo, ficará como mostrado na Figura 

13. Aqui ainda é possível alterar as informações da parte ou do advogado e também a 

exclusão das mesmas do processo. Para isso use os botões em destaque. 

 

Figura 13 

Obs. Até este momento cadastramos uma pessoa física. Mais a frente veremos como 

cadastrar pessoas jurídicas e autoridades públicas. 



 

5.3.7 Polo Passivo Pessoa Física 

Para o Polo passivo cadastraremos primeiro uma parte que não possui CPF, porém 

possui outros documentos, e posteriormente, usaremos uma parte que não possui 

nenhum tipo de documento. 

Para adicionar uma parte no Polo Passivo. Clique no sinal de Adição. 

O formulário solicitando o CPF do Polo passivo será apresentado. Marque a caixa Não 

possui este documento. 

 

Figura 14 

 

Veja a próxima imagem. Informe se a parte possui outro documento. Escolha Sim no 

item Possui algum outro documento que o identifique? 

 

Figura 15 

Se a parte possuir outro documento, isto é, Possui algum outro documento que o 

identifique for igual a Sim, veja abaixo como prosseguir.  

Selecione qual o tipo de documento será usado para identificar a parte. Escola no 

campo Selecione o tipo do documento. Todos os campos deste formulário são 

obrigatórios. Para continuar o cadastro clique no botão Confirmar. 



 

Figura 16 

 

Se a parte não possuir outro documento, isto é, Possui algum outro documento que 

o identifique for igual a Não, veja abaixo como prosseguir.  

Informe o nome ou alcunha da parte no campo indicado. Depois clique no botão 

Confirmar para continuar. 

 

Figura 17 

Até este momento vimos a inclusão de parte Pessoa física no Polo Passivo com ou 

sem CPF, com outro documento de identificação e sem nenhum tipo de 

documentação. 

5.3.8 Polo Passivo Pessoa Jurídica Órgão Público Não. 

Cadastro de pessoa jurídica, sendo órgão privado. Veja abaixo como fazer. 



Selecione o tipo pessoa Jurídica, em Órgão Público, selecione Não. Informe o CNPJ 

da empresa, depois clique no botão Pesquisar. 

 

Figura 18] 

Obs. O item Não possui este documento funciona como em pessoa física. 

Agora clique no botão Confirmar. 

 

Figura 19 

A guia Informações Pessoais difere do cadastro de pessoas físicas. Veja a imagem 

abaixo. 

Os campos em destaque exigem cadastro do nome, CPF e data de encerramento de 

atividades como responsável pela empresa. 

As demais guias são idênticas as vistas no cadastro de pessoas físicas. Para concluir 

o cadastro e adicionar a parte ao processo, clique no botão Incluir. 

 

Figura 20 



 

5.3.9 Polo Passivo Pessoa Jurídica Órgão Público Sim. 

Quando o Polo passivo for uma pessoa jurídica pública, selecione conforme mostra a 

imagem abaixo. No campo Nome, digite o nome ou parte do nome da entidade pública 

depois clique no botão Pesquisar.  

Será apresentada uma relação de nomes ou nome completo da entidade pesquisada. 

 

Figura 21 

No exemplo abaixo pesquisamos por “prefeitura”. O sistema nos trouxe uma relação 

com várias páginas de resultado. Para selecionar o que se deseja, clique no pequeno 

sinal de Adição ao lado de cada nome. 

Obs. Para Pessoa Jurídica Pública, não é necessário preenchimento das demais 

guias de informações. 

 

Figura 22 

 

5.3.10 Polo Passivo Autoridade 

Selecione o tipo de pessoa Autoridade. Comece a digitar o nome da autoridade que 

deseja adicionar ao processo.  

O PJe possui no campo Autoridade uma pesquisa com funcionalidade de auto-

completar o texto. Selecione com um clique a autoridade desejada. Depois clique no 

botão Confirmar. 



Obs. Autoridade não possui o cadastro de guia de endereços, meios de contato, etc. 

O cadastro de autoridades é feito pelo administrador do PJe-MT. 

O botão Criar Nova Autoridade? não é usado, tendo em vista que corre-se o risco de 

o processo não ser distribuído por falta de competência. 

 

Figura 23] 

Obs. Caso procure por uma autoridade que não exista na pesquisa, entre em contato 

com o Suporte do PJe no TJMT via fone 3617-3900 e solicite a inclusão da nova 

autoridade. 

 

5.3.11 Outros Participantes 

O cadastro de outros participantes no processo é idêntico ao cadastro de partes, difere 

apenas nas primeiras telas. Veja abaixo. 

Selecione o Tipo de Participação.  

Obs. Caso não existe o tipo de participação necessário, entre em contato com o 

Suporte do PJe no TJMT. 

 

Figura 24 

Uma vez seleciona o tipo de participação, as demais configurações são idênticas ao já 

visto nos cadastros anteriores. 



 

Figura 25 

 

5.3.12 Procurador/Terceiro Vinculado 

É possível incluir no cadastro de partes do processo um procurador ou terceiro 

vinculado a cada parte envolvida. Veja abaixo como prosseguir.  

Clique no sinal de Adição Procurador/Terceiro Vinculado. 

 

Figura 26 

Selecione o Tipo de Vinculação.  

Obs. Caso não existe o tipo de vinculação que precisa, entre em contato com o 

suporte do PJe no TJMT. 



 

Figura 27 

Uma vez selecionado o tipo de vinculação, informe o CPF do procurador/terceiro 

interessado. Clique no botão Pesquisar.  

Para continuar clique no botão. Confirmar. 

 

Figura 28 

Uma vez confirmado o cadastro inicial, será apresentada a tela para escolha da parte 

a qual se está vinculando o procurador/terceiro interessado. Veja abaixo. 

Veja abaixo que temos 3 partes no Polo passivo, desta forma é obrigatório a escolha 

de qual parte o procurador/terceiro interessado estará representando neste processo.  

Veja que aqui aparecem todas as guias já vistas anteriormente, navegue pelas guias e 

confirme se todos os campos obrigatórios já estão cadastrados. 

Para incluir o procurador/terceiro interessado no processo, clique no botão Incluir. 



 

Figura 29 

5.4 Características 

As características do processo implicam em informar se o mesmo possui pedido de 

gratuidade, segredo de justiça, e valor da causa. Veja abaixo a imagem. 

Segredo de Justiça? Sim ou Não, Justiça Gratuita? Sim ou Não. Para gravar as 

características clique no botão Gravar. 

 

Figura 30 

As prioridades do processo, tais como: menor envolvido, idoso ou réu preso, são 

incluídos ao processo por meio da guia Características.  

Selecione a prioridade no campo Prioridade de processo. Depois clique no botão 

Incluir.  

 

Figura 31 



5.5 Anexar Petições e Documentos 

Esta guia permite a inclusão de documentos ao processo. Veja abaixo como incluir a 

Petição Inicial, anexos e outros documentos ao processo. 

A inclusão de documentos em processos no PJe está divida em duas etapas: 

A primeira é o lançamento de documentos utilizando o editor de texto do próprio 

sistema chamado de “Documento Web”. 

A segunda é anexar ao processo documentos no formato PDF. 

O CNJ (Conselho Nacional da Justiça) sugere que todos os documentos passíveis de 

alteração sejam lançados utilizando o editor de texto do sistema PJe, devendo-se 

evitar ao máximo anexar documentos em PDF. 

Anexar somente documentos que não sejam passíveis de alteração, tais como fotos, 

documentos de identificação, procuração já impressa, cartas, etc. 

5.5.1 Conhecendo o editor de texto do PJe. 

O editor de texto do PJe possui todos os recursos necessários para a criação de 

documentos: tipo de fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, alinhamento, copiar, 

colar, desfazer, etc. 

Descrição: informe uma descrição do documento a ser inserida, esta descrição é 

importante para identificação rápida do mesmo dentro do processo. 

Tipo de Documento: somente na Petição inicial o “tipo de documento” fica 

inacessível. 

Solicitar sigilo: marque este item caso deseje que seu documento seja sigiloso. 

Itens em destaque: 

Ícone colar (copiado do WORD) . Use este ícone sempre que copiar documentos 

do editor de texto WORD, este procedimento é necessário para que o sistema limpe 

configurações existentes em arquivos tipo *.DOC. 

O texto copiado por meio deste ícone manterá todas as configurações e formatação 

vindas do Word. 

 

Figura 32 



Copie seu texto no documento desejado do Word, depois clique neste ícone. Veja 

abaixo a imagem. Cole o conteúdo dentro do editor de texto abaixo. Depois clique no 

botão Inserir. 

 

Figura 33 

Ícone Tela Inteira , este ícone maximiza a janela do editor de texto, permitindo 

desta forma mais espaço para digitação. Para retornar ao estado normal da tela, clique 

novamente no ícone “tela inteira”. 

5.5.2 Anexar arquivos PDF 

O sistema PJe permite anexar somente arquivos no formato PDF, com tamanho 

máximo  de até 1,5MB. Podem ser adicionados tantos quantos forem os arquivos a 

serem anexados. 

Vejamos abaixo como anexar. 

Descrição: informe uma descrição para o documento que será anexado ao processo, 

para identificação rápida dentro do processo. 

Tipo de Documento: selecione um tipo para o documento. 

Solicitar sigilo: marque esta opção caso deseje que o documento seja sigiloso dentro 

do processo. 

Adicionar: clique no botão Adicionar para buscar o documento a se incluir ao 

processo. Este botão abre o formulário de localizar de arquivos do Windows Explorer. 



Incluir: clique no botão Incluir para lançar na lista o arquivo. Até este momento o 

arquivo ainda não está no processo, se houver algum tipo de queda de conexão este 

será perdido.  

 

Figura 34 

Na imagem acima vemos os botões: 

Gravar: salva o documento incluído no processo e permite alteração posterior. 

Remover: remove todo o conteúdo do documento atual. 

Assinar digitalmente: assina digitalmente o documento e todos os arquivos que 

forem anexados e os inclui ao processo. 

5.1 Processo 

Esta guia mostra um resumo do processo cadastrado. Até este momento o processo 

somente existe no ambiente do advogado, podendo ser totalmente alterado e excluído.  

Navegue até o final da página e perceba que o botão Protocolar está ativo. 

Para protocolar o processo clique no botão Protocolar. Será gerado um número e 

uma informação de que o mesmo foi enviado para a distribuição. Ver imagem abaixo. 

Clique no botão Fechar. 

 

Figura 35 



Ainda nesta guia de Processo, navegue até o final da página e veja que agora temos 

dois botões: Salvar Comprovante e Novo Processo. Clique no botão Salvar 

Comprovante. 

Obs. Não é possível reimprimir o comprovante caso feche a janela ou clique no botão 

Novo Processo. 

 

Figura 36 

6 Cadastrar Processo Incidental 

6.1 Processo >> Novo Processo Incidental 

 

7 Pesquisar Processo 
Para consultar qualquer processo clique no item de menu Processo >> Pesquisar >> 

Processo  

 

Figura 37 

Para consultar utilize os campos de pesquisa. Preencha um ou mais campos, depois 

clique no botão Pesquisar. O resultado será apresentado no lado direito da tela.  



 

Figura 38 

 

No exemplo abaixo fizemos uma pesquisa por todos os processos que estão no Órgão 

Julgador “Turma de Câmaras Cíveis Reunidas”. 

Para ver os detalhes do processo clique no ícone Ver Detalhes . Neste caso será 

aberto um formulário com todas as informações do processo.  

A coluna Nó(s) atual(s) mostra em qual tarefa o processo está no momento. 

 

Figura 39 

7.1.1 Detalhes do Processo 

O ícone de Ver Detalhes abre o processo com todas as informações, andamentos, 

expedientes, entre outras informações importantes. 

A seta vermelha aponta para a guia Anexar petições ou documentos, isso significa 

que a qualquer momento, não importando onde o processo esteja, o advogado terá 

livre acesso para adicionar novos documentos. 



 

Figura 40 

 

7.1.2 Anexar petições ou documentos 

Para adicionar documentos ao processo, selecione a guia Anexar Petições ou 

Documentos. 

Descrição: Faça uma descrição do documento que está sendo incluído no processo, 

campo muito importante para reconhecimento rápido do documento inserido dentro do 

processo. Campo obrigatório. 

Solicitar Sigilo?: Marque este item caso deseje que o documento seja sigiloso. 

Tipo de Documento: selecione um modelo de documento, caso não exista nenhum 

que sirva para o documento sendo inserido deixe vazio. Campo opcional. 

Modelo: preencha com o conteúdo do documento. O CNJ recomenda o uso do editor 

web para inclusão de todos os documentos que forem passíveis de alteração.  

O recurso de COPIAR/COLAR funciona normalmente. 



 

Figura 41 

Na imagem acima vemos os botões: 

Gravar: o botão Gravar salva o documento no processo, mas não o libera para acesso 

fora do ambiente do advogado. Isso implica que o conteúdo do documento possa ser 

alterado posteriormente. 

Remover: o botão Remover excluir do processo um documento que ainda não tenha 

sido assinado digitalmente. 

Assinar e anexar ao processo: o botão Assinar e anexar ao processo finaliza a 

inclusão de documentos ao processo. 

 

Incluir Anexos: clique no item incluir anexos, será aberto um formulário para inclusão 

de documentos externos ao PJe. O CNJ recomenda anexar somente os documentos 

que não sejam possíveis de edição no editor. 

Os anexos devem obedecer ao recomendado pelo sistema: tamanho máximo 1,5MB e 

tipo PDF. 

Descrição: informe uma descrição para o pdf que será anexado ao processo, esta 

descrição é importante para reconhecimento rápido do documento. Campo 

obrigatório. 

Tipo de Documento: selecione o tipo de documento que está sendo anexado no 

momento. Campo obrigatório. 

Solicitar Sigilo?: Marque este item caso deseje que o documento seja sigiloso. 



Adicionar: clique no botão Adicionar para pegar o arquivo PDF que será anexado ao 

processo. Este botão abre o formulário do Windows Explorer.  

Incluir: clique no botão Incluir para anexar o documento ao processo e permite a 

inclusão de novos arquivos PDF. 

Obs. Repita os passos acima para anexar tantos quantos forem os anexos. 

 

Figura 42 

Depois de adicionado o anexado ao processo ainda é possível a exclusão deste 

anexo, antes da assinatura digital.  Para excluir, clique no ícone . 

 

Figura 43 

Obs. Uma vez assinado digitalmente o processo, todos os anexos também serão 

assinados e anexados ao processo, desta forma não será mais possível a exclusão 

tanto do documento quanto dos arquivos em PDF anexados. 

 

8 Pesquisar Processo de Terceiros 
Para consultar processo de terceiros clique no item de menu Processo >> Pesquisar 

>> Processo de Terceiros 

Somente processos do 2º Grau podem ser acessados via consulta de terceiros. Utilize 

a pesquisa para localizar o processo desejado. No exemplo abaixo localizamos o 

processo fictício 08000011. 

Para visualizar o processo clique no ícone Ver Detalhes. 



 

Figura 44 

O ícone Ver Detalhes abre a tela abaixo. Para visualizar o processo é obrigatório 

escrever um motivo. No campo Motivação, faça uma descrição, depois clique no botão 

Gravar.  

O processo será aberto para consulta. 

 

Figura 45  

9 Painel – Acervo Geral 
Todos os processos cadastrados pelo advogado serão exibidos na guia Acervo Geral, 

e poderão ser acompanhados os andamentos e organizados dentro de pastas. 

9.1 Criar, excluir caixas 

O PJe permite criar pastas para organização de processos, recurso que permite 

manter a organização dentro do PJe da maneira que é feito fisicamente. 

9.1.1 Criar pasta: 

Dentro do sistema somente é permitido criar pasta dentro da tarefa principal. No 

exemplo abaixo a Tarefa Principal chama-se TJMT – 2º Grau. Veja imagem abaixo. 

Para criar uma pasta nova clique com o botão ESQUERDO do mouse sobre a tarefa 

principal.  



 

Figura 46 

Depois clique com o botão DIREITO do mouse. Veja Figura abaixo. 

Será exibido o submenu Nova Caixa, então clique neste item, um novo formulário será 

aberto solicitando um nome para a nova caixa. 

 

Figura 47 

Informe um nome para a nova caixa, depois clique no botão Incluir. 

Obs. Este nome poderá ser alterado posteriormente. 

 

Figura 48 

Abaixo uma imagem com pastas já criadas. No exemplo abaixo foram criados duas 

caixas, para alterar o nome de alguma, primeiro selecione com o botão esquerdo do 

mouse, depois clique com o botão direito. 

 

Figura 49 



9.1.2 Excluir pasta: 

Para excluir qualquer caixa, clique uma vez com botão esquerdo do mouse, depois 

clique com o botão direito, então clique no botão Remover a caixa. 

Todos os processos que estiverem dentro da caixa serão levados automaticamente 

para a Tarefa Principal, no exemplo abaixo, TJMT – 2º Grau. 

 

Figura 50 

9.2 Mover um ou todos os processos manualmente 

Para organizar os processos dentro das pastas, veja o ícone Mover para caixa em 

destaque com a seta vermelha. 

Clique, segure e arraste o processo para a pasta desejada. Abaixo veja um exemplo 

de movimentação de processo. 

 

Figura 51 

 

10 Solicitar Habilitação 

Processo >> Outras ações >> Solicitar Habilitação 

A solicitação de habilitação em processo é bem simples. Veja abaixo como fazer. 

Informe o número do processo no campo Nr. Processo. Clique no botão Pesquisar. 

Uma vez localizado o processo clique no ícone Petição Incidental . Será aberto o 

formulário de solicitação. Ver próxima imagem. 



10.1 Consultar processo para habilitação: 

 

Figura 52 

10.2 Vincular partes 

Selecione a qual parte será vinculado o advogado. Marque se o documento de 

mandado será anexado ao processo neste momento ou em momento posterior. 

Depois clique no botão Próximo para continuar. 

 

Figura 53 

A próxima ação é a inclusão da petição incidental utilizando o editor de texto do 

sistema, e anexando documentos em PDF. Ver Cadastrar Novo Processo. 



 

Figura 54 

O botão Assinar Digitalmente finaliza o processo de solicitação de habilitação em 

processos. 

Obs. Não é possível apenas cadastrar a petição incidental para posterior assinatura. 

Uma vez assinado o documento não será mais possível a exclusão. 

11 Assinar Documentos Pendentes 
Os documentos anexados a qualquer processo, sejam em processos que ainda não 

foram protocolados ou processos em andamentos, podem ser assinados em lote a 

partir deste item de menu.  

Acesse: Atividades >> Assinar documentos pendentes. 

 

Figura 55 

Será aberto um formulário contendo documentos que foram incluídos a processos e 

não foram assinados digitalmente. Ver imagem abaixo. 

Qualquer documento neste formulário poderá ser visualizado, editado, excluído em 

definitivo ou assinado.  



Visualizar Detalhes: ícone Visualizar Detalhes  abre o processo inteiro para 

consulta. 

Excluir: permite excluir o documento , uma mensagem de confirmação será 

exibida. 

Visualizar: este ícone, igual ao de ver detalhes,  apena visualiza o conteúdo do 

documento que será assinado. 

Assinar Documento: permite assinar o documento individualmente . 

Editar: abre o documento para edição . 

A coluna Marcar/Desmarcar Todos para Assinar permite marcar todos os 

documentos para assinatura. Desta forma é possível assinatura em lote. 

Para assinar todos os documentos. Selecione-os com um clique no pequeno quadrado 

abaixo da coluna Marcar/Desmarcar Todos para Assinar. Depois clique no botão 

Assinar Digitalmente.  

 

Figura 56 

Selecionando um documento para assinar, será emitido um aviso de que todos os 

anexos do processo também serão assinados. 

 

Figura 57 

12 Processos não Protocolados 
Processos cadastrados no ambiente do advogado, porém não protocolados, isto é, 

que não geraram números de protocolo, ficam arquivados neste item de menu. 

Para exclusão ou alterar estes processos. Clique em Processo >> Não Protocolado. 



 

Figura 58 

A imagem da Figura XX será aberta com todos os processos não protocolados, estes 

processos existem somente no ambiente do advogado. 

Use a consulta de processo para localizar um processo especifico. Lado esquerdo da 

Figura 15. Clique no botão “Consultar”.  

Para fazer nova consulta clique no botão “Nova Consulta”. 

Caso queira apenas excluir o processo, clique no ícone Remover Registro . 

Depois confirme. 

Para continuar o cadastro do processo, clique no ícone Ver Detalhes . Será 

aberto o processo para alteração. Ver Cadastrar Novo Processo. 

 

Figura 59 

O quadrado pequeno abaixo da coluna Marcar/Desmarcar Todos serve para 

selecionar um ou vários processos para que sejam protocolados de uma única vez. 

Neste caso será liberado o botão Protocolar em Lote. 

Caso o processo esteja com o cadastro correto, será aberto um formulário informando 

que o processo ou processos foram protocolados com sucesso e estão aguardando 

distribuição. 

Caso existam erros no cadastro, será solicitada a correção dos mesmos. 



 

Figura 60 

 

Protocolo gerado com sucesso, e enviado para a Distribuição. 

 

Figura 61 

Quando o processo apresentar erros no cadastro será apresentado a imagem da 

Figura 62. Clique no botão OK e depois no ícone Ver Detalhes para alteração do 

processo. 

 

Figura 62 

 



13 Alteração de Dados Cadastrais 

13.1 Acessar funcionalidades de alteração de dados 

13.2 Conhecendo a tela de alteração 

13.3 Completar alterações. 

Configuração >> Pessoa >> Advogado >> Alteração de dados cadastrais 

14 Escritório de Advocacia 

14.1 Mostrar o cadastro de escritórios de advocacia. 

14.2 Cadastrar novo escritório 

14.3 Verificar escritório em que o advogado está associado 

14.4 Visualizar os processos do escritório 

Configuração >> Órgão de representação >> Escritório de advocacia 

15 Assistente de Advogado 

15.1 Mostrar a funcionalidade de cadastro de assistente 

15.2 Cadastrar um assistente 

15.3 Inativar um assistente 

Configuração >> Pessoa >> Assistente de advogado 

16 Consultando Detalhes do Processo 

16.1 Mostrar os detalhes do processo abrindo uma tarefa 

16.2 Apresentar as aba de detalhes do processo 

Painel de Usuário >> Acervo Geral >> Meus Processos 


