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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 TI 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. Introdução

Este manual apresentará as principais funcionalidades do PJE que serão usadas pelo 
magistrado. O magistrado tem acesso a todas as funções relacionadas aos processos nos 
juizados para os quais está designado. 

Entretanto, muitas destas funções são atividades específicas dos servidores do juizado e 
não serão mostradas aqui. Para entendimento de tais funcionalidades, consultar o Manual do 
Servidor.
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2. Acessando o sistema 

1. Acesse diretamente o sistema PJe através do link: http://pje.tjmt.jus.br/pje ou pelo site: 

http://www.tjmt.jus.br/ e em seguida pressione na página inicial.

2. Para efetuar o login, insira o seu cartão de certificação na leitora e o conecte a uma 
porta USB do computador. Caso utilize um Token, conecte-o a uma porta USB.

3. Digite o CPF no campo Usuário, em seguida pressione “Entrar”.

 

4. Informe a senha PIN e pressione o botão OK

 

Obs.: Levamos em conta que o computador usado pelo magistrado para acessar o 
sistema esteja devidamente configurado, isto é, que todos os softwares necessários para o 
funcionamento do Smart Card e ou Token estejam instalados na máquina.

 
5. Em seguida o sistema exibe a área de Trabalho contendo os menus de acesso. 
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3. Área de trabalho do PJe

A área de trabalho é a tela visualizada sempre que o magistrado logar no sistema. Nela 
são apresentados os Menus configurados para uso, que permitem acesso a todos os processos 
no juizado para os quais for designado. 

O Menu principal de acesso é o item Painel, que contém a opção Painel do Magistrado, 
onde é possível visualizar todos os processos de sua responsabilidade.  

Selecione o menu Painel/Painel do Magistrado.

 

Item em destaque:  

Pesquise um termo qualquer no sistema
Configure a cor do sistema
Mude o tamanho das letras 

 

4. Como funciona o PJe 

 
Através do Sistema é configurado o fluxo, onde se define a tramitação dos processos, ou 

seja, as tarefas que serão realizadas no andamento da ação.
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O processo poderá ser distribuído pelo advogado e pelo servidor, no caso dos juizados,
onde a parte pode acionar o judiciário sem a presença de um advogado.

Os menus de acesso de cada usuário são definidos de acordo com o perfil que este terá 
dentro do sistema. As permissões são hierarquizadas de forma que o magistrado tenha a visão 
de todas as tarefas do juizado.

Os usuários têm acesso aos processos da localização à qual estão vinculados. O 
magistrado pode ter mais de uma localização associada, sendo uma para cada juizado ao qual 
está designado. Ao entrar no sistema, o magistrado visualizará o menu de acesso do magistrado.

5. Menu do Magistrado

Ao acessar o menu do magistrado serão visualizados os processos com pedido de segredo 
de justiça não apreciados, os processos com pedido de sigilo nos documentos não apreciados, os 
processos com pedido de liminar não apreciado, os processos com pedido de tutela não 
apreciados, prevenção e dependência e petição incidente (petição avulsa).

6. Agrupadores

Os agrupadores servem para direcionar as atividades em processos com determinadas 
características. A descrição do agrupador indica a situação dos processos, facilitando a tomada 
de decisão. 



9

Serão visualizadas, também, todas as tarefas que são realizadas pela vara, com a 
respectiva quantidade de processos. O magistrado, além de visualizar, poderá realizar qualquer 
tarefa. 

Esta versão do sistema não contempla relatórios.
Para visualizar o conteúdo de um “agrupador”. Clique sobre o seu título, ou em qualquer 

parte dele.
Quando selecionado, o agrupador se expande apresentando para o magistrado seu 

conteúdo.

7. Caixas

No PJe, assim como no Windows utilizamos pastas para organizar os documentos. 

Agrupadores dos 
Servidores e 
Magistrados

Agrupadores Exclusivos
dos Magistrados

Painel de tarefas 

Este ícone guarda os processos 
em segredo de justiça. 

Neste exemplo:

A caixa “Triagem Inicial” 
contém 28 processos, sendo que 2 estão 
em caixa própria
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Quando o processo estiver com pedido de segredo de justiça não apreciados, pressione:

Ao clicar no item acima uma tabela mostrará todos os processos com pedido de segredo 
de justiça feito pelo advogado na Petição Inicial. Para ver os detalhes de um processo pressione 

. 

 

8. Detalhes do Processo 

Na página “detalhes” é possível visualizar todas as informações do processo. 
Para visualizar o conteúdo do pedido de segredo de justiça, clique no ícone “Detalhes de 

Segredo de Justiça”.
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A aba “Detalhes do Segredo de Justiça” será exibida, mostrando qual o motivo do pedido 
do segredo de justiça feito pelo advogado.  

 

Para conceder ou negar o pedido de segredo/sigilo para o processo, o juiz deverá anexar 
um despacho ou uma decisão através do botão “Anexar Despacho”, mantendo ou alterando as 
devidas marcações.  
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9. Permissões ao processo

Caso o pedido de segredo/sigilo seja concedido, as permissões de visualização processual 
serão dadas clicando-se no ícone .

Uma nova página será exibida. Nela, aparecerão duas abas – “Partes” e “Servidores”.
Na aba “Partes”, informe as partes que poderão visualizar as informações do processo 

selecionando a opção Permitir.  Em seguida pressione “Gravar”.  
Na aba “Servidores”, informe quais servidores terão acesso às informações do processo e 

pressione “Gravar”.

10. Motivo de negação do sigilo

Caso se decida pela não concessão, o “checkbox” de segredo/sigilo deverá ser 
desmarcado. Abrirá uma nova tela onde deverá ser informado o motivo, em seguida pressione
Incluir. 

11. Processos com pedido de sigilo nos documentos não apreciados 

Os processos com pedido de sigilo nos documentos não apreciados referem-se aos 
documentos anexados. Para visualizá-los pressione o ícone ao lado do número do processo.  
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Para visualizar os detalhes do processo pressione o ícone . 

12. Editor de texto 
 

O editor de texto do PJe é encontrado em vários momentos. 
No corpo do texto é possível incluir imagens, tabelas, símbolos, alterar o zoom no 

ambiente de digitação, entre outros. Para conhecer melhor o editor de texto. Passe o mouse 
sobre os botões, há uma pequena caixa explicativa para cada item. 

 

 
Processo Completo: Abre o processo completo para visualização. 
Modelo: Selecione o modelo de impressão da minuta. 
Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento. 
Minuta: Descreva todo o texto. Neste campo é possível “copiar” e “colar” de qualquer outro 

editor de texto. 
Gravar: Salva o documento digitado.
Próxima ação: Envia o processo para a próxima tarefa.
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13. Processo completo 

14. Menus da opção Processo Completo
 

Processo: Apresenta, de forma resumida, informações sobre o processo.
Impressão de Lista de Documentos: Abre uma tela com a relação de todos os 

documentos para a impressão.
Paginador: Abre o paginador do sistema, permitindo navegar por todas as paginas do 

processo. Mais a frente encontrar informações sobre o “paginador”. 
Anexos: Selecione um dos ícones para “visualizar documentos” “baixar o documento” ou 

assinar um documento.  
Assuntos: Mostra os assuntos do processo.
Partes: Exibe as partes envolvidas. Também é possível pressionar no ícone, “visualizar” 

para visualizar mais informações sobre as partes.
Documentos do Processo: Mostra os documentos que foram anexados ou gerados 

dentro do próprio PJe. 
 

Pressione o ícone “visualizar o documento”, “baixar o documento”, ou “assinar um 
documento”.
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Anexar Petições/Documentos: Permite incluir no processo mais documentos, seja 
usando o editor de texto do PJe, ou anexando arquivos externos.  

Audiência: Mostra informações referentes a audiência do processo. 
Expedientes: Mostra todos os expedientes referentes ao processo selecionado. Para 

cadastrar um expediente clique sobre o botão “Cadastrar Expediente”. 

Tipo de Expediente: Selecione o tipo de expediente.
Prazo em dias: Informe o prazo para receber o expediente.
Selecionar: Selecione quem deve receber o expediente.
Próximo: Clique no botão para abrir o editor de texto para inclusão e envio do expediente. 
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Urgente: Marque se o expediente for urgente.
Documento Sigiloso?: Marque se conteúdo do expediente deve ser sigiloso. 
Modelo do Documento: Escolha o modelo do expediente.
Gravar: Clique no botão para abrir a próxima tarefa.

 
 

Escolha a forma de envio. E pressione o botão “Enviar”. 

 
Características do Processo: Mostra se o processo contém pedido de segredo, tutela, 

dependência dentre outras informações. 
Prioridade em Processo: Mostra se no processo há prioridade, como exemplo uma 

doença grave. 
Perícia: Mostra se houve designação de pericia para o processo. Também permite a partir 

desta guia designar pericia. Pressione Designar Perícia. 
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Especialidade: Selecione a especialidade do perito. 
Perito: Selecione o nome do perito.
Periciado é Parte? Marque “Sim” ou “Não”.
Periciado: Selecione a parte que será periciada.
Objeto da Pericia: Informe qual será o objeto da pericia.
Valor da Causa: Informe o valor da causa.
Valor da Pericia: Informe o valor da perícia. 
Quesitos: Informe quais os quesitos que serão periciados. 
Motivo: Descreva o motivo da pericia.
Obs.: Campos com asterisco(*) vermelho são obrigatórios.  
Pressione “Continuar” para avançar.
Distribuição: Histórico de distribuição do processo. 
Associados: Mostra documentos associados ao processo. 
Petições Avulsas: Mostra todas as petições avulsas incluídas no processo. 
Anexos: Mostra os documentos do processo. Documentos confeccionados diretamente no 

PJe e/ou arquivos “pdf” anexados, conforme imagem abaixo: 

 
Arquivo/Documento: Permite visualizar ou fazer download do documento.
Situação: Este item mostra se o documento já foi respondido. Lupa vermelha “não 

respondida”.
Para responder um documento marque o “checkbox” e pressione “confirmar”. 
Movimentos: Mostra todos os eventos dados ao processo. 

 
Na opção “Clique aqui para visualizar as Informações importantes”, pressione em “Clique 

aqui” Para evitar que o processo depois de apreciado fique no agrupador.
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15. Próxima ação 
Para dar andamento ao processo pressione .

16. Paginador 

O paginador é um recurso que facilita o trabalho, permite ver os documentos anexados ao 
processo. Com ele é possível navegar pelas paginas de textos que feitos através do “Editor” do 
PJe. 

Clique sobre o item “detalhes do processo” para visualizar mais informações.
O item marcado no rodapé mostra a navegação pelas páginas.  
No canto superior direito vemos os documentos anexados ao processo.

Detalhes do Processo: Mostra algumas informações do processo. 

Documento: Todo o corpo do processo.
Anexo: Documentos anexados ao processo.
Navegação: Permite a navegação entre as paginas do processo. 
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17. Anexar documentos
 

Anexa documentos ao processo. Utilize o “Editor de texto” do PJe, para a inclusão de 
certidões, despachos, etc. A utilização do editor facilita a navegação pelas páginas do processo. A 
navegação se torna leve e rápida já que todos os documentos passam a ser eletrônicos.

 

Descrição: Informe uma descrição para o documento que será incluído ao processo. 
Tipo de Documento: Escolha o tipo de documento. 
Atenção: Dependendo do “tipo de documento” selecionado, será apresentada uma tela 

para a escolha do evento.
Veja os eventos para o tipo “Decisão”. O item escolhido no lado esquerdo será jogado 

para o lado direito da tela. 
 

Modelo do Documento: Escolha o modelo do documento a ser incluído. 
Solicitar Sigilo?: Marque, caso deseje o sigilo dos documentos. 
Assinar: Botão que permite assinar digitalmente o documento. 
Atenção: O sistema permite assinar UMA ÚNICA VEZ. 
Anexar: Depois de confeccionar o documento, pressione esta opção para anexá-lo ao 
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processo.
Associar Documento: Este botão abre uma nova tela para que sejam anexados 

documentos em formato “pdf” ao processo. 

Descrição: Informe uma descrição para o documento que será anexado
Solicitar Sigilo?: Marque, caso deseje o sigilo dos documentos. 
Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento para o anexo. 
Arquivo: Pressione o botão “Adicionar” para incluir um arquivo “pdf” no processo.
Anexar: Botão que anexa o documento ao processo. 
Associar Documento: Permite inserir um novo arquivo. 
Álbum de Imagens: Permite incluir imagens ao documento. Para isso, pressione e arraste 

a imagem. 
Também é possível adicionar novas imagens no “Álbum”. Pressione o botão: “Nova 

Imagem”. 
Localize em seu computador a imagem e clique no “Abrir”.
Na parte de baixo do álbum é possível navegar pelas imagens.

 

18. Documentos do processo
 

Todos os documentos que compõem o processo ficarão arquivados nesta aba, sejam 
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documento editados diretamente no PJe ou arquivos “pdf” anexados ao processo.

Documento: Os ícones da coluna “Documento” permitem ao magistrado visualizar o 
documento associado, fazer download de um arquivo em “pdf” ou assinar o documento 
pressionando “cadeado aberto”. 

Assinar Digitalmente: O ícone “cadeado aberto” quando pressionado apresenta a tela
abaixo. Em seguida pressione o botão “Assinar Digitalmente”.

 

19. Processos com pedido de liminar não apreciados

20. Processo com pedido de tutela não apreciados 

21. Processos com documentos não lidos anexados por advogado

Para visualizar estas opções, pressione na linha com de indicação correspondente.
Para visualizar os documentos de um processo, selecione a opção “Abrir Tarefa”, Em 

seguida, na guia “documentos do Processo” pressione o ícone “Visualizar”. 

 

 Para inserir um documento ao processo, selecione a guia “Anexar Documento”. Abrirá o 
editor de texto para que possa digitar as informações necessárias. Nele é possível assinar 
digitalmente e inserir imagens. (Veja pag. 13) 
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22. Processos com petições avulsas não apreciadas 

Petições avulsas são as petições através das quais o advogado solicita sua habilitação e, 
em alguns casos, apresenta a contestação nos autos em andamento. Tais petições ficam 
reunidas no agrupador “Processo com Petições Avulsas Não Apreciadas” e, quando esse é 
selecionado, o sistema apresenta a lista de processos. 

Para realizar a análise, deverá ser clicado o ícone “Abrir Tarefa”. Em seguida pressione a 
opção “Processo Completo”, neste pressione “Petições Avulsas”. 

 

O item marcado mostra as petições anexadas ao processo. 
Visualizar Petição: Visualiza a petição inicial assinada digitalmente.
Retificar dados da autuação: Inclui o advogado na relação processual selecionando a 

opção “Retificar dados da autuação”. Essa opção retira o processo do agrupador e abre a tela de 
retificação.

 

Polo Ativo: Informações sobre a parte autora do processo. 
Polo Passivo: Informações sobre a parte ré do processo. 
Na “Retificação de Autuação”. Observe que existem mais abas com informações do 

processo. Para mudar qualquer informação, navegue por elas.

Esse agrupador é apresentado no painel do servidor e do magistrado. Desta forma, tanto o 
servidor como o magistrado poderá analisar documentos anexados por advogado e retirar o 
processo do painel. 
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Para acessar os documentos, pressione “Abrir Tarefa” no processo do agrupador no 
agrupador selecionado. Será exibida a tela com o botão “Visualizar Processo” e a tarefa em que o 
processo se encontra. 

23. Processos com documentos não lidos anexados por perito

24. Processos com documentos não lidos anexados por procurador 

Esses agrupadorres são apresentados no painel do servidor e do magistrado. Desta forma, 
tanto o servidor como o magistrado poderá analisar documentos anexados pelo perito ou 
procurador. 

 

1. Janela de consulta. Os campos podem ser usados em conjunto ou separadamente. 
Lembrando que, quanto mais “campos” forem preenchidos, mais específicos será o 
resultado. 
2. Botão “pesquisar” gera o resultado. Botão “limpar” para apagar o resultado da 
consulta. 
3. Resultado da pesquisa, com informações do número do processo, classe, tipo de 
documento e em qual “tarefa” estar o processo. 
4. Este item, quando pressionado, mostra a relação de classe judicial agrupadas para 
seleção.
5. Quantidade de registros encontrados na pesquisa. 

25. Caixas
 

O sistema PJe, permite a criação de caixas para organização dos processos na Vara. 
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 A chave mostra os processos em segredo de justiça. Para ver-los, clique na 
chave. 

26. Criando caixas

Para criar uma nova “caixa” pressione sobre a caixa desejada, em seguida clique com o 
botão direito do mouse. Aparecerá a opção “Nova Caixa”.

 

Informe o nome da caixa. 

 

Clique em “Incluir”.  

27. Movendo processo para as caixas 

A movimentação de processos de uma caixa para outra só é permitida da caixa “pai” para a
caixa “filha” ou vice-versa e entre caixas “filhas”.  

Para mover um processo, clique e o arraste para a caixa desejada. 
Para mover todos os processos, clique sobre o ícone apresentado na figura abaixo e 

arraste para a caixa desejada. 
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28. Editando caixas 

Para editar (mudar o nome de uma caixa). Selecione a caixa, clicando uma vez sobre ela. 
Depois de selecionada. Clique com o botão “direito” do mouse. Conforme imagem a seguir:

Na tela abaixo é possível alterar os dados da caixa e inserir um filtro para que os 
processos sejam direcionados para ela.

Tarefa: Caixa “pai” não pode ser excluída ou alterada. 
Nome da Caixa: Nome da caixa pode mudar o nome a qualquer momento.
Descrição da caixa: Uma descrição sobre que tipos de processos são guardados nesta 

caixa. 
Tarefa anterior: É uma opção de filtro para que os processos sejam encaminhados 

diretamente para a caixa.
Gravar: Salva as alterações feitas na caixa.
Filtros: Os filtros podem ser configurados individualmente ou em grupos. 

Classe Judicial: Selecione este campo e clique no gravar. Se desejar filtrar os 
processos somente pelo nome da Classe Judicial.
Assunto: Selecione este campo e clique no gravar. Se desejar filtrar os processos 
somente pelo nome do Assunto.
Número Seqüência: Informe um número especifico de processo para filtrar.
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Nome Parte: Informe o nome de uma parte para filtrar os processos que contenha 
esse nome. 
CNPJ/CPF: Informe o número do CNPJ/CPF da parte para filtrar os processos que 
contenham este número. 
Data de Nascimento: Informe a data de nascimento. 
OAB (UF): Informe o número da OAB.
Gravar: Clique neste botão para salvar.

29. Excluindo caixas 

Para excluir uma caixa, pressione sobre ela e em seguida clique com o botão “direito” do 
mouse. Pressione “remover a caixa” e confirme “OK”. 

Os processos que estiverem dentro da caixa “removida” voltarão para a caixa “pai”.  

30. Processos não protocolados 
 

Acesse o menu Processo/Consulta/Processos Não Protocolados.  

 

 

Abrirá uma nova janela, contendo o formulário de pesquisa dos processos não 
protocolados. Preencha os campos desejados e pressione “Consulta”.
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Todos os processos encontrados na consulta serão retornados neste agrupador. Sendo 
possível abrir o processo ou excluí-lo da listagem. 

Para excluir pressione o ícone “Lixeira”, em seguida confirme. 
Para abrir pressione o ícone “Ver Detalhes”.

 
Navegue pelas abas do cadastro e realize as alterações necessárias. O botão para 

protocolar o processo encontra-se na aba “Processo”.

 

31. Pauta de Audiência 
 

Acesse Audiência/ Pauta de Audiência.
 

 
Veja a relação dos processos que estão na pauta de audiência.  
Do lado esquerdo da tela encontra-se o formulário de consulta.
Do lado direito da tela é exibido o resultado da consulta, pressione o ícone 

“Movimentação do Processo”.
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Na aba saída é exibido a tarefa em qual esta o processo. Como exemplo,
temos a Análise do Cartório.

 


