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APRESENTAÇÃO 

  

Este manual objetiva servir de referência aos usuários finais do Processo 

Judicial Eletrônico – PJe no que concerne aos procedimentos de cadastro inicial no 

sistema, ajuizamento de processos, administração do acervo e atuação perante o 

órgão processante. 

 O PJe é acessado em sistema web, estando adaptado para melhor 

funcionamento no navegador Mozilla Firefox. Necessária, também, a instalação dos 

seguintes softwares auxiliares: plugin Oracle Java Runtime Environment, plugin Adobe 

Flash, driver de acesso a dispositivo criptográfico (Certificação Digital do tipo A3). 

Recomenda-se que todos os aplicativos sejam da versão mais recente. 

 Os links de acesso ao PJe são: 

a) 1º grau: pje1g.trf1.jus.br 

b) 2º grau: pje2g.trf1.jus.br 

O PJe foi configurado para que cada usuário obtenha acesso a funcionalidades 

específicas considerando o papel desempenhado junto ao órgão judiciário. 

É imprescindível que advogados e procuradores providenciem Certificado 

Digital A3, de forma que o acesso valendo-se apenas de CPF e senha servirá somente 

para fins de consulta. 
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VERIFICAÇÃO DE AMBIENTE 

  

Para analisar se o seu computador está devidamente configurado para acessar 

o PJe, realize os seguintes passos: 

1) Acesse o site do PJe correspondente ao grau de jurisdição pretendido; 

2) Clique em “Verificação de ambiente”; 

 

3) Será gerado um teste, devendo todos os requisitos obterem sinal verde. Caso 

resultem sinais vermelhos, atualize seu navegador, o Java e demais plugins, 

bem como habilite os pop-ups. Permanecendo o empecilho, busque orientação 

junto à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou contate um técnico de 

informática. 
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CADASTRO INICIAL E PRIMEIRO 

ACESSO 

  

O primeiro acesso ao PJe deverá observar os seguintes passos (OBS: os 

Procuradores/Defensores devem ser previamente cadastrados no sistema pelos 

Procuradores-master das respectivas entidades antes de realizar o procedimento a 

seguir): 

1) Insira o seu Token na porta USB;  

2) Acesse o site do PJe correspondente ao grau de jurisdição pretendido;  

3) Clique em “Acessar com certificado digital”; 

 

4) O sistema iniciará, automaticamente, o programa correspondente ao 

certificado digital. Insira as informações solicitadas e, após, você terá acesso à 

página de confirmação de dados cadastrais. Em seguida, você terá acesso ao 

Termo de Compromisso, cuja assinatura permitirá a visualização do “Painel do 

usuário”. Obs: a senha do Token é a que você cadastrou junto à Certificadora. 
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ACESSO AO SISTEMA COM CPF/SENHA (CONSULTA) 

Caso você já tenha efetuado o primeiro acesso com certificado digital, basta 

seguir os seguintes passos: 

1)  Na página inicial do sistema PJe correspondente ao grau de jurisdição 

pretendido, clique em “Solicitar senha”; 

 

2) Insira as informações solicitadas no pop-up gerado (CPF/CNPJ e e-mail já 

cadastrado no sistema) e clique em “Confirma”;  
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3) Imediatamente, será enviada uma mensagem à sua caixa de correio eletrônico 

contendo procedimentos para geração de nova senha (obs: essa senha não é a 

do Token); 

 

4) Clique no link informado e será aberta uma nova janela em seu navegador de 

internet. Caso o link não esteja ativo, copie o endereço e cole na barra de 

endereços de seu navegador de internet; 
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5) Digite a nova senha e repita no campo imediatamente abaixo, clique em 

“Cadastrar” para ativá-la e, por fim, clique em “Ir para PJe”; 

6) Insira os dados de identificação (CPF/CNPJ e nova senha cadastrada) e clique 

em “Entrar”. O acesso com CPF/senha servirá apenas para fins de consulta. 

Para peticionamento, é imprescindível o certificado digital. 
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Lembramos que, caso o advogado-procurador não possua certificado digital, o 

acesso ao sistema PJe somente com CPF/senha demandará cadastro prévio e pessoal 

junto ao órgão judiciário. 
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PAINEL DO USUÁRIO 

 

 Ao entrar no sistema, caso existam avisos cadastrados pelo administrador do 

PJe ou pelo administrador do órgão julgador, será exibido o seguinte layout, contendo 

mensagens que necessitem de ampla divulgação: 

 

 Para acessar o ambiente de trabalho, clique em “Painel do usuário” ou menu 

“Painel”, “Painel do usuário”. 

 Será exibida a seguinte tela: 

 

 Essa tela possui os seguintes elementos: 
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a) ACESSIBILIDADE: ferramenta direcionada para deficientes visuais (em 

desenvolvimento); 

b) CORES: o usuário pode escolher, entre as opções disponíveis, o esquema de 

cores da aplicação que mais lhe agrade; 

c) FALE CONOSCO: informações de contato para suporte técnico; 

d) Abaixo dos elementos mencionados nas alíneas “a”, “b” e “c”, são exibidas 

informações do perfil de usuário (nome e papel); 

e) Abas “Expedientes”, “Acervo”, “Agrupadores” e “Petições”: nesses campos 

serão exibidos os processos do acervo do advogado/Procuradoria, bem 

como as intimações expedidas e comprovantes de protocolo (os detalhes de 

cada aba serão esmiuçados no corpo deste manual); 

f) Menus “Painel”, “Processo”, “Audiências e sessões” e “Configuração”: O 

usuário terá acesso a funcionalidades autorizadas de acordo com o seu 

perfil (os detalhes de cada funcionalidade serão esmiuçados no corpo deste 

manual); 

g) Acesso rápido: Neste campo, o usuário poderá digitar o nome da 

funcionalidade existente nos menus que deseja ter acesso rápido; 

h) Clique único em  ou : sai do sistema. 
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ABAS 

EXPEDIENTES 

Nesta aba, serão exibidos os expedientes de intimação agrupados por jurisdição 

ou caixa, onde o usuário poderá tomar ciência, visualizar o expediente e responder ao 

ato de comunicação. 

A seguir, confiram-se as funcionalidades da aba “Expedientes”: 

 

ACERVO 

Nesta aba, o usuário terá acesso a todos os processos de seu acervo geral e 

serão exibidos em destaque aqueles com prioridade processual ou segredo de justiça. 

A seguir, confiram-se as funcionalidades da aba “Acervo”: 
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 Dentro da caixa de cada órgão judiciário, para fins de organização do ambiente 

de trabalho, o usuário poderá criar caixas, nomeando-as como melhor lhe convier e 

distribuindo expedientes e processos de acordo com filtros pré-configurados. Basta 

clicar com o botão direito do mouse na caixa do órgão judiciário para ter acesso à 

funcionalidade. 

 

 Clique em “Nova caixa”. Será gerado o campo em destaque abaixo: 
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Nomeie a nova caixa e clique em “Criar caixa”. A seguir, exemplos de caixas 

criadas: 

 

Para editar ou remover a caixa, basta selecioná-la, clicar com o botão direito do 

mouse e navegar no menu suspenso “Editar caixa” ou “Remover esta caixa”. 
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Distribuição utilizando filtros e edição de caixa 

O menu “Editar caixa” permite que sejam vinculados à caixa determinados 

filtros que auxiliarão na distribuição de expedientes ou de processos da caixa principal 

da Jurisdição para as caixas criadas pelo usuário. 

 Para tanto, basta preencher os campos da janela suspensa “Configuração da 

caixa”, acessada por meio do menu “Editar caixa”, incluindo critérios de distribuição na 

aba “Filtros da caixa”, conforme imagens a seguir: 
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Novo Painel da Procuradoria:  

“O PJe considera representante processual todos os usuários cadastrados como 

representantes de Procuradorias ou de Defensorias, portanto, procuradores e 

defensores, respectivamente. 

No cadastro destes representantes deve-se determinar qual a atuação que 

estes usuários terão em seus respectivos Órgãos de Representação. As opções de 

atuação existentes são as seguintes: 

● Gestor 

○ O representante processual configurado como gestor terá acesso total a 

todos os processos e expedientes direcionados para o seu Órgão de Representação, 

independentemente da jurisdição em que estes processos ou expedientes estiverem; 

○ Este usuário também terá a permissão para alterar informações do cadastro 

do órgão de representação vinculado ao seu perfil e incluir, alterar dados ou remover 

outros representantes vinculados à sua Procuradoria (ou Defensoria). 

● Distribuidor 

○ O representante processual configurado como distribuidor terá acesso total a 

todos os processos e expedientes direcionados para o seu Órgão de Representação, 

desde que eles sejam da mesma jurisdição da qual este usuário é distribuidor; 

○ Este usuário não terá acesso à alteração do cadastro do seu Órgão de 

Representação e também não terá acesso à criação, alteração ou exclusão de outros 

usuários na sua Procuradoria (ou Defensoria); 



18 
 

○ Este usuário é o responsável pela gestão das caixas nas jurisdições em que é 

distribuidor, podendo criar caixas de organização de processos e expedientes, criar 

filtros automáticos, definir períodos de inativação destas caixas, distribuir processos 

entre as caixas e vincular outros representantes processuais a estas caixas. 

● Padrão 

○ O representante processual que não for configurado como gestor e nem 

como distribuidor é chamado de representante processual padrão, podendo atuar 

apenas nos processos ou expedientes distribuídos para a sua caixa de organização. 

○ Este usuário não terá acesso às alterações de cadastrado e também não terá 

acesso às configurações das caixas de organização.” 

(Fonte: http://www.cnj.jus.br/wikipje/images/3/3e/Manual.pdf) 

 Assim, efetuado o cadastro do Procurador/Defensor como Distribuidor (cf. 

página 47), este terá à disposição, na “Configuração da caixa”, a aba “Pessoas 

associadas”, onde poderá, por meio das caixas de seleção e botão “Associar”, associar 

pessoas da procuradoria à respectiva caixa, conforme imagem a seguir: 

 

 Preenchidos os campos demonstrados nas abas de “Configuração da caixa”, os 

expedientes (aba “Expedientes”) ou processos (aba “Acervo”) poderão ser 

automaticamente distribuídos da caixa principal da Jurisdição para as caixas criadas 

pelo usuário, utilizando-se o menu suspenso “Distribuir... utilizando filtros”. Confira-se: 
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 OBS: na hipótese de processo distribuído à determinada caixa criada na aba 

“Acervo”, aquele somente retornará à caixa principal da Jurisdição por meio de 

procedimento (“Mover processo”) realizado pelo Procurador/Defensor 

Gestor/Distribuidor ou pelo Procurador/Defensor Padrão que o recebeu, caso 

contrário este (Padrão) receberá, automaticamente, todos os atos de comunicação 

(expedientes) do respectivo processo. Por outro lado, no caso de expediente 

distribuído à determinada caixa criada na aba “Expedientes”, os futuros atos de 

comunicação no mesmo processo serão alocados na caixa principal da Jurisdição. 

AGRUPADORES 

Nesta aba, o usuário terá acesso a informações de atos de intimação lhe 

direcionados, data de confirmação da ciência e prazo final de manifestação. Os 

processos ficam organizados de acordo com o estado do expediente. 
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 Ao efetuar um clique único no estado do expediente, a visualização será 

expandida, listando todos os processos que contêm atos de intimação na mesma 

situação (Pendentes de ciência ou de seu registro; Ciência dada pelo destinatário 

direto ou indireto e dentro do prazo; Ciência dada pelo Judiciário e dentro do prazo; 

Cujo prazo findou nos últimos 10 dias; Sem prazo; Respondidos nos últimos 10 dias). 

Obs: o símbolo de dupla flecha, para direita ou esquerda, em destaque na figura 

abaixo, indica que o campo é expansível ou comprimível, respectivamente. 

 

 Conforme exibido na figura abaixo, o usuário poderá pesquisar processos 

determinados da lista utilizando-se de filtros. Basta clicar em “Filtrar”. 
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Intimações (ciência e manifestação) 

 A seguir, confiram-se as funcionalidades existentes nos agrupadores da aba 

“Intimações” para que o usuário tome ciência do instrumento de comunicação e o 

responda. 

 

 Caso o usuário decida tão somente por “Tomar ciência” do ato de intimação, o 

processo sairá, automaticamente, do agrupador “Pendentes de ciência ou de seu 

registro” e constará no agrupador “Ciência dada pelo destinatário direto ou indireto e 

dentro do prazo”. Por outro lado, caso se decida por “Tomar ciência e responder” o 

ato de intimação, o processo sairá, automaticamente, do agrupador “Pendentes de 

ciência ou de seu registro” e constará no agrupador “Respondidos nos últimos 10 

dias”. OBS: Conforme disposto no artigo 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006, nas intimações 

feitas por meio eletrônico em portal próprio, o destinatário terá o prazo de 10 (dez) 

dias corridos contados da data do envio da intimação para tomar ciência. Caso não 

tome ciência, considera-se a intimação automaticamente realizada na data do término 

desse prazo. Nesse contexto, o processo sairá, automaticamente, do agrupador 



22 
 

“Pendentes de ciência ou de seu registro” e constará no agrupador “Ciência dada pelo 

Judiciário e dentro do prazo”. 

 Para fins de orientação, segue demonstração de quando apenas se toma 

ciência da intimação. O processo sai, automaticamente, do agrupador “Pendentes de 

ciência ou de seu registro” e vai para o agrupador “Ciência dada pelo destinatário 

direto ou indireto e dentro do prazo”. Observe que, agora, o destaque é para o prazo 

final para manifestação. 

 

 Simultaneamente, é gerada uma nova janela contendo o instrumento de 

comunicação, que, no exemplo, foi utilizado o próprio ato judicial (despacho). 
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 Caso o usuário decida responder o ato de intimação, basta clicar no ícone 

“Responder”, em destaque na figura abaixo: 

 

 Será gerada uma nova janela em que o usuário poderá peticionar nos autos do 

processo e responder a intimação, conforme figura abaixo: 

 

 OBS: A janela de peticionamento exige que seja escolhido o “Tipo de 

documento”, bem como que sejam inseridos caracteres no editor ali incorporado, 

mesmo que seja apenas para indicar que a petição segue em anexo (por exemplo: 

“Segue, em anexo, petição de impugnação aos embargos à monitória”). 
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 Ao clicar em “Salvar”, será exibida a opção de inclusão de até 40 (quarenta) 

anexos, que devem observar os seguintes tipos e limites de tamanho de arquivos 

(PORTARIA PRESI 467 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014): 

 

 

 Caso existam anexos, para adicioná-los com sucesso (check list verde), é 

obrigatório que, após clicar em “+ Adicionar” e escolher o arquivo, o usuário indique o 

“Tipo de documento”. 

 Finalizada a petição e a adição de anexos, basta que o usuário clique em 

“Assinar documento(s)” e insira os dados do certificado digital, para que protocole a 

petição. O processo sairá, automaticamente, do agrupador “Ciência dada pelo 

destinatário direto ou indireto e dentro do prazo” e constará no agrupador 

“Respondidos nos últimos 10 dias”. 
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 Caso o destinatário da intimação não se manifeste, o processo sairá, 

automaticamente, do agrupador “Ciência dada pelo destinatário direto ou indireto e 

dentro do prazo” e constará no agrupador “Cujo prazo findou nos últimos 10 dias”. 

 Por outro lado, caso a intimação não possua prazo para manifestação, o 

processo constará, de início, no agrupador “Sem prazo”. 

INTIMAÇÕES DE PAUTA (2º GRAU) 

Nesta aba, o usuário terá acesso a informações de atos de intimação de pauta 

lhe direcionados, com indicação da data, horário e tipo da sessão. Os processos ficam 

organizados de acordo com o estado do expediente. 

 

Ao clicar no agrupador “Pendentes”, será exibida a lista de processos incluídos 

em Pauta de Julgamento. Por sua vez, clicando em “Detalhe da Intimação”, será gerada 

uma nova janela com o inteiro teor do instrumento de comunicação. 

Simultaneamente, o processo sairá do agrupador “Pendentes” e constará no 

agrupador “Confirmadas pelo intimado/citado e dentro do prazo”, até que seja 

realizada a sessão de julgamento. 
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PETIÇÕES 

Nesta aba, o usuário poderá visualizar as petições por ele protocoladas em 

determinado processo e gerar o respectivo comprovante de protocolo.
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JANELA DETALHES DO PROCESSO 

 

Ao efetuar clique único na numeração do processo em negrito, é gerada a 

janela com os detalhes do processo. Confira, na imagem a seguir, a descrição das 

funcionalidades. 
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MENUS 

 

PAINEL 

Ao posicionar o ponteiro do mouse em “Painel”, automaticamente será exibido 

um menu, em que o usuário poderá acessar o seu “Painel do representante 

processual” ou o “Quadro de avisos” efetuando um clique único nessas 

funcionalidades. 

 

 

PROCESSO 

Ao posicionar o ponteiro do mouse em “Processo”, automaticamente será 

exibido um menu em que o usuário poderá ajuizar processos novos e incidentais, 

acessar opções de pesquisa, entre outros. 

NOVO PROCESSO 

Ao efetuar clique único nesta funcionalidade, serão exibidos campos destinados 

ao cadastro de processo. 
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Selecione a Seção/Subseção/Tribunal competente para conhecimento do feito, 

bem como a classe judicial pretendida. Em seguida, clique em “Incluir” para que sejam 

geradas as demais abas do cadastro (Assuntos; Partes; Características; Incluir petições 

e documentos; e, Processo). 

 

Pesquise o(s) assunto(s) correspondente(s) e o(s) adicione ao campo “Assuntos 

Associados”, conforme a figura abaixo: 
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Concluída a aba “Assuntos”, clique em “Partes”. Será exibida a seguinte tela: 

 

Observe que o nome do usuário advogado é automaticamente carregado no 

“Polo Ativo”. Para adicionar a parte representada, clique em “+ Parte” e indique, entre 

as opções disponíveis, o tipo de pessoa: Física (brasileiro ou não); Jurídica (pública ou 

não); e “Ente ou autoridade”. 

Caso selecione pessoa física, digite o CPF e clique em “Pesquisar”. Os dados 

serão automaticamente trazidos da base da Receita Federal. 

 

Após, clique em “Confirmar”. Serão exibidos novos campos para 

complementação do cadastro da parte. 
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 OBS: no caso de parte representada por Defensoria Pública, dever-se-á 

selecionar o campo “Defensoria”. 

Percorra as abas “Informações pessoais”, “Documentos de identificação”, 

“Endereços” e “Meios de contato”, inserindo todos os dados necessários à regular 

expedição de intimações. 

Observe que, na aba “Endereços”, campo “CEP”, o sistema sugerirá o endereço 

assim que digitado por completo o número do CEP. 

 

Após clicar no endereço sugerido, os campos “Estado”, “Cidade”, “Bairro” e 

“Logradouro” serão automaticamente preenchidos, devendo o usuário apenas indicar 

“Número” e “Complemento”, caso existam. Em seguida, clique em “Incluir”. 
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Caso a parte possua mais de um endereço cadastrado, deve-se selecionar qual 

será usado no processo. Para finalizar o cadastro da parte, clique em “Inserir”. 

 

Havendo a necessidade de cadastrar outras partes no polo ativo, repita o 

procedimento. 

Por outro lado, na hipótese de inclusão de representante legal ou de 

litisconsorte ativo pessoa física, clique em “+ Procurador/Terceiro Vinculado”. 

Quanto ao polo passivo, os procedimentos são similares. 

Contudo, deve-se observar que o sistema PJe já possui em seu banco de dados 

uma lista completa de pessoas jurídicas públicas cadastradas, de forma que a inclusão 

dessas pessoas como parte exige os seguintes procedimentos: 
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Será gerada uma lista de pessoas jurídicas correspondentes. Procure o nome 

desejado e clique em “Adicionar”. 

 

O nome constará, então, na lista de partes do polo passivo. 

 

OBS: as ações de mandado de segurança e mandado de segurança coletivo 

exigem que conste no polo passivo um “Ente ou autoridade”, bem como a Pessoa 
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Jurídica a que está vinculada. Não inclua a autoridade impetrada como pessoa física. 

Siga os seguintes procedimentos: 

 

Na hipótese de o sistema sugerir cargo de autoridade que não lhe atenda, crie 

um “novo ente ou autoridade”, seguindo os seguintes passos: 

 

Ainda, se a autoridade impetrada está vinculada a um órgão público, lembre-se 

de adicionar, também, a Pessoa Jurídica Pública ao polo passivo, seguindo os passos 

descritos na página 34 deste manual. 

Nos casos em que a autoridade impetrada não está vinculada diretamente a 

órgão público (exemplo abaixo: Reitor do Centro Universitário de Brasília - UNICEUB) e 

o seu respectivo cargo não seja encontrado no campo de pesquisa de “Ente ou 

autoridade”, deve-se “Criar novo ente ou autoridade”, indicando a Pessoa Jurídica 

Privada como “Órgão de vinculação” (CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA 
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CEUB). Em seguida, adicione como parte a mesma pessoa jurídica privada (no 

exemplo: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB), através de seu CNPJ 

(Tipo de pessoa Jurídica; Órgão Público? Não). Lembre-se: é imprescindível a indicação 

do endereço em que a autoridade impetrada poderá ser notificada, uma vez que a 

competência em mandado de segurança é firmada de acordo com a sede da 

autoridade apontada como coatora, bem assim sua categoria funcional. 

 

Observe que, nos mandados de segurança, o Ministério Público é, 

automaticamente, incluído como “Outros Participantes” (custus legis). Referido campo 

também é utilizado para incluir no feito terceiros interessados. 
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Inseridos os dados das partes, clique na aba “Características” para indicar se há 

pedido de “Segredo de Justiça”, de “Justiça Gratuita”, de “Pedido de liminar ou de 

antecipação de tutela”, bem como o valor da causa. 

 

Em seguida, caso existam, adicione as prioridades ao processo. Havendo 

inclusões indevidas, basta removê-las utilizando a “lixeira”. 

 

Vencida a etapa de características do processo, clique na aba “Incluir petições e 

documentos”. Confira as funcionalidades da tela exibida: 
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Após a assinatura da petição, o tipo de documento “Petição inicial” fica 

indisponível. Observe: 

 

Assinada a petição inicial e documentos, clique na aba “Processo”, que traz um 

resumo dos dados do processo, com funcionalidades semelhantes àquelas já 

delineadas no capítulo “Janela Detalhes do Processo”. 
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Nos casos em que a classe judicial, o assunto ou partes escolhidos possam ser 

de competência de mais de um órgão processante na jurisdição, será exibido, de 

imediato, o campo abaixo para seleção: 

 

OBS: caso deseje refazer a petição inicial, antes de “Protocolar”, clique no 

agrupador “Documentos” e exclua o documento principal (os anexos serão excluídos 

automaticamente), devendo-se, repetir os procedimentos na aba “Incluir petições e 

documentos” para elaboração de nova petição inicial.  

 

Concluída a elaboração do novo processo, clique em “Protolocar”. Se os pop-

ups de seu navegador estiverem adequadamente ativados, será gerada uma nova 
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janela com os dados de numeração atribuída ao processo e órgão julgador a que foi 

distribuído (no Sistema PJe, a distribuição é livre e automática). 

 

Caso o bloqueador de pop-ups não tenha permitido a abertura da janela de 

“Protocolo do Processo”, aperte a tecla “Esc” de seu teclado e, em seguida, clique no 

botão “Salvar comprovante”. 

 

NOVO PROCESSO INCIDENTAL 

Inicialmente, os incidentes que tramitarão no PJe se referem somente àqueles 

processos principais que também tramitam no PJe. Portanto, por ora, desconsidere a 

seguinte mensagem exibida na tela de “Cadastro de Processo Incidente”: “Para 

incidentes em processos anteriores ao PJe, preencha o número do processo 

diretamente no campo ‘Processo Referência’ e informe, adicionalmente, a ‘Jurisdição’ 

e o ‘Órgão Julgador’”. 
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Assim, para incidentes em processos principais que tramitam no PJe, pesquise 

um processo por meio do campo “Pesquisar Processo no PJe”, aguardando a sugestão 

do sistema. Clique no número sugerido correspondente e o campo “Processo 

Referência” será preenchido automaticamente, bem como serão gerados campos 

complementares e a aba “Processo Originário”, que contém resumo do processo 

principal. 

 

 

Indique a “Classe Judicial” do incidente e clique em “Incluir”, o que resultará na 

exibição das demais abas para cadastro de processo (“Assuntos”, “Partes”, 

“Características” e “Processo”), já estudadas no corpo deste manual. 

NÃO PROTOCOLADO 

Esta funcionalidade permite retomar os procedimentos de criação de “Novo 

processo” ou de “Novo processo incidental”, caso não tenham sido finalizados e 

protocolados. Para tanto, clique no ícone “Ver detalhes”, existente na tabela de 

processos não protocolados. Confira: 



42 
 

 

Na hipótese de os processos não protocolados já estarem com todos os campos 

preenchidos e documentos assinados, é possível protocolá-los em lote. Basta marcar 

os desejados e clicar em “Protocolar em Lote”. 

 

PESQUISAR 

 

Funcionalidades 
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1) Processo: o usuário terá acesso à tela com opções e filtros de pesquisa e 

serão exibidas informações de prioridade, órgão julgador, autuação, classe 

judicial, polos ativo e passivo para os processos encontrados; 

2) Consulta processos de terceiros: o advogado/procurador terá acesso à 

janela “Detalhes” de processos de terceiros que não tramitem sob segredo 

de justiça, podendo visualizar os documentos juntados, as movimentações 

processuais, peticionar, entre outros. Porém, a visualização ocorrerá 

mediante registro nos autos, conforme Resolução 121/2010/CNJ. 

 

OUTRAS AÇÕES 

 

Funcionalidades 

1) Incluir no push: ao cadastrar determinado processo, o usuário receberá em 

seu correio eletrônico informações a respeito de alteração na 

movimentação processual; 



44 
 

2) Peticionar: o advogado/procurador poderá peticionar em qualquer 

processo que tramite no sistema PJe do respectivo grau de jurisdição. OBS: 

caso utilize esta ferramenta para peticionar em processos que já patrocina e 

esteja respondendo a uma intimação pendente de manifestação, o 

advogado/procurador deverá selecioná-la no campo existente 

imediatamente acima do editor de texto exibido, sob pena de o sistema 

lançar, automaticamente, a movimentação processual de decurso de prazo; 

3) Solicitar habilitação: esta funcionalidade permite ao advogado solicitar 

habilitação inicial em processos (a parte ainda não está representada). OBS: 

Na hipótese de substabelecimento, o pretendente deverá utilizar a 

funcionalidade descrita na alínea anterior para que o órgão judiciário 

proceda à sua inclusão também como patrono (substabelecimento com 

reservas de poderes) ou à substituição do advogado originário 

(substabelecimento sem reservas de poderes ou outras hipóteses de 

transferência definitiva de poderes). 

 

AUDIÊNCIAS E SESSÕES 

Ao posicionar o ponteiro do mouse em “Audiências e sessões”, 

automaticamente será exibido um menu em que o usuário poderá consultar a pauta 

de audiências na Seção/Subseção/Tribunal, utilizando-se, inclusive, de filtros de 

pesquisa avançados.  

 

CONFIGURAÇÃO 
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ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO 

 

Funcionalidade – Escritório de Advocacia: o advogado terá acesso à opção de 

efetuar o cadastro das informações do escritório de advocacia a que está vinculado. 

Para tanto, basta preencher os campos disponíveis na aba “Cadastrar Escritório” e 

clicar em “Inserir”. 

 

Na aba “Escritórios de Advocacia”, o advogado poderá consultar os escritórios 

aos quais está associado. 
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PESSOA 

 

Funcionalidades: 

1) Advogado – Alteração de dados cadastrais: o advogado terá acesso à tela 

de atualização de dados cadastrais, podendo-se, ainda, marcar/desmarcar a 

opção de que todos os processos que patrocina sejam automaticamente 

incluídos no Push; 

2) Assistente de advogado: o usuário terá acesso à página de cadastro de 

assistentes, os quais visualizarão (apenas consulta) os processos vinculados 

ao advogado. O usuário poderá, ainda, indicar o assistente como “Gestor”, 

o que permitirá que este cadastre outros assistentes. 

 

3) Assistente de procuradoria: o usuário terá acesso à página de cadastro de 

assistentes, que poderá pesquisar e consultar processos (menu “Processo-

Pesquisar-Processo”), assim como acompanhar a movimentação processual 

através da funcionalidade push (menu “Processo-Outras ações-Incluir no 

push”). O usuário poderá, ainda, indicar o assistente como “Gestor”, o que 

permitirá que este cadastre outros assistentes. 
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4) Procurador/Defensor: o Procurador Gestor terá acesso à página de 

cadastro de procuradores. O usuário poderá incluir outros cadastros de 

procurador “Gestor”, bem como de “Distribuidor” ou “Padrão”, conforme 

delineado nas páginas 17 e 18 deste manual. O Procurador Gestor poderá 

indicar, ainda, em qual jurisdição o Procurador Distribuidor atuará. Para 

tanto, basta acessar o cadastro de Procurador/Defensor, aba “Órgão de 

representação”, conforme figura a seguir: 
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COMO REPORTAR ERROS NO 
SISTEMA OU PEDIR ORIENTAÇÕES 
DE USO E PETICIONAMENTO NO PJe? 

Para relatar erros do sistema PJe, entre em contato com a Central de Serviços 

de TI do Tribunal Regional Federal da 1ª Região através do e-mail csti@trf1.jus.br, ou, 

ainda, por meio do telefone (61) 3314-1620. 

Caso o seu relato seja encaminhado por e-mail, por favor, anexe o PrintScreen 

da tela de erro, assim como informações de data e hora da ocorrência. OBS: caso 

apareça o campo “Unhandled or Wrapper Exception”, clique sobre a barra e copie o 

inteiro teor da mensagem exibida. 

 Já para obter orientações quanto ao certificado digital, configuração da 

máquina, uso e peticionamento no ambiente do PJe, busque auxílio da seccional local 

da Ordem dos Advogados do Brasil. 


