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Elaboração:

Núcleo Regional de Apoio ao Processo Judicial Eletrônico – NUPJE 

Secretaria Judiciária – SECJU

Apresentação:

Este documento objetiva demonstrar o PJe versão 2.0 em comparação à versão 1.7, ilustrando
as principais alterações e funcionalidades.

Algumas imagens e orientações textuais foram retiradas do “Manual do Usuário Interno”
fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça no sítio eletrônico: 
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/Manual_do_Usuário_Interno
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1. Acesso ao  sistema

1- Formas de acesso: Exibe orientações sobre como acessar o sistema com ou sem certificação digital.
2- Consulta processual: Abre a tela para consulta pública dos processos que tramitam no Pje.
3-  Push  :  Abre  a  tela  de  cadastro/acesso  ao  push  que  permite  recebimento  de  informativo  via  e-mail  acerca  das
movimentações processuais dos processos cadastrados.
4 – Pré- requisitos: Verifica as configurações do computador a fim de validar os requisitos mínimos para acesso ao
sistema.
5 -Fale conosco: Orientações de como obter suporte ao sistema PJe.
6 – Botão para acesso por meio de certificado digital.
7- Campos para acesso com CPF/CNPJ  e Senha:
8 – Link para recuperação / solicitação de senha.

9  –  Botões  de  personalização  de  cores  do  sistema  e  tamanho  de  fonte  na  versão  1.7,  esta  funcionalidade  foi
descontinuada na versão 2.0.
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1.1. Configuração do PJeOffice

Disponibilizado  pelo  CNJ,  o  PJeOffice  substitui  a  necessidade  do   plugin  Oracle  Java  Runtime  Environment  no
navegador de internet e gera maior praticidade na utilização do sistema.

Link para download e orientações de instalação:
http://www.cnj.jus.br/wiki/index.php/PJeOffice#Aplicativo_PJeOffice_para_instala.C3.A7.C3.A3o

Após instalado, o modo de assinatura deve ser escolhido na tela de login do sistema e o acesso feito normalmente
clicando no botão “CERTIFICADO DIGITAL”.

Configure o PJeOficce com as seguintes opções de solicitação de senha :

• Apenas no primeiro acesso: a senha do PIN será solicitada apenas no momento que logar no sistema, e demais
assinaturas internas, não será necessário informar a senha novamente. 

• Apenas no primeiro acesso(com confirmação): a senha do PIN será solicitada apenas no momento que logar no
sistema, e demais assinaturas internas, não será necessário informar a senha novamente, após prosseguir dentro
do sistema com protocolo de processos ou assinaturas em documentos será apresentado uma mensagem de
confirmação. 

• Sempre: a senha do PIN sempre será solicitada. 
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2. Quadro de avisos e menu

1 - Menu do Sistema: área em que são disponibilizadas as funcionalidades do sistema.

2 - Retorna à tela inicial – Quadro de avisos.

3 - Usuário: área de identificação. Se houver mais de um perfil configurado, será apresentada uma seta ao final do texto,
onde é possível trocar o papel.

4 - Sair do sistema
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3. Painel do  oficial de justiça

Menu – Painel – Painel do oficial de justiça

1 -  Indicador “Urgente”.

2 -  Exibe os autos digitais.

3 -  Controle de visitas

4 -  Exibe o mandado para visualização ou impressão.
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4. Controle de visitas (novidade da versão 2.0).

1 -  Seleção do Diligenciado

2 -  Preenchimento da Data/Hora.

3 -  Descrição da visita.

4 -  Incluir/Salvar visita

5 -  Novo registro de visita.

6 -  Editar controle de visita.

7 -  Excluir controle de visita.

8 -  Aba “Resultado da diligência”.
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9 -  Seleção de resultado da diligência.

10 -  Continuar – segue para edição da certidão.

11 -  Campos de classificação do documento.

12 -  Área de edição de texto.

13 -  Salvar documento editado.

14 -  Adiciona arquivos ( habilitado após salvar o documento).

15 -  Assina o documento.
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5. Painel do oficial de justiça distribuidor

1 -  Exibe o mandado para visualização ou impressão.

2 -  Exibe os autos digitais.

3 -  Indicador “Urgente”.

4 -  Exibe o documento vinculado ao mandado.

5 -  Caixa de seleção.

6 -  Distribuir o(s) expediente(s) selecionado(s).
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6. Consulta Processual

Esta opção é acessada através do menu:

 Menu – Processo – Pesquisar – Processo
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7. Autos Digitais (Detalhes do processo).

Nos Autos digitais são apresentados todos os detalhes pertinentes ao processo. Ao clicar sobre o  ou no botão 

1. No cabeçalho da tela, na faixa azul, ao lado do símbolo do PJe é apresentado o número do processo. 
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2. Na área lateral esquerda está disponibilizada a cronologia dos documentos e movimentos do processo em ordem
decrescente. 

• Os documentos criados no editor de texto do PJe são apresentados com o ícone e os arquivos em PDF com

o ícone . 

• Os documentos sigilosos são apresentadas com a fonte em vermelho. 
• Os movimentos são apresentados com a letra MAIÚSCULA. 

• Os ícones em forma de bola acima do quadro de documentos e movimentos representam o tipo de usuário que
realizou o ato, onde: 

Polo Ativo; Polo Passivo; Usuário externo; Usuário interno. 

3.Campo de pesquisa que possibilita inserir um argumento para a pesquisa dos documentos e movimentos do processo. 

4. Ação que possibilita ordenar os documentos e movimentos apresentados e filtrar somente os documentos ou somente
movimentos.

5. Ação que possibilita pesquisar dentro da listagem de documentos e movimentos.

6. Ação que permite atualizar a relação de documentos e movimentos.

7. Campo expansível/comprimível em que o usuário terá possibilidade de ocultar a cronologia de documentos juntados

e movimentos do processo.

8. Área onde é possível visualizar o conteúdo dos documentos listados na cronologia. No título da área é apresentado o
ID  do  documento  seguido  do  Tipo  de  documento.  Logo  abaixo,  é  apresentado  o  nome da  pessoa  que  juntou  o

documento seguido da data e hora da juntada.
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9. Ações que possibilitam a navegação entre os documentos juntados.

10. Ação que possibilita adicionar o documento exibido no visualizador aos “Favoritos”.

11. Ação que possibilita visualizar certidão do documento. A janela é aberta em uma nova guia.

12. Ação que permite a  inclusão de lembretes no processo. A janela é aberta  em uma nova guia,  onde é possível

cadastrar um lembrete definindo a data de visibilidade, permissões de visualização (Localização, Papel e Pessoa) e
verificar os lembretes já cadastrados.

13. Ação que permite realizar o download do documento exibido no paginador.

14. Ação que possibilita visualizar dados da assinatura do documento, como signatário (nome do usuário), Data (da

assinatura), CN Certificado e Emissor.

15.  Campo expansível/comprimível  em que o  usuário terá  acesso à  visualização  dos  documentos marcados  como
favoritos. Além da exibição da lista de documentos é exibida também a opção para o download de todos os documentos

definidos como favoritos no item 10. 

16. Ação que possibilita a impressão da lista de documentos juntados ao processo.

17. Ação que possibilita o download de documentos do processo, permitindo o download pelo Tipo de documento que
consta nos autos do processo, por ID, por Período ou de todo o conteúdo dos autos do processo.

 
18. Ação que exibe as situações do processo. 

19. Menu que possibilita a realização de atividades diversas no processo e consulta a informações auxiliares.

Visão dos detalhes do processo na versão 1.7.
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8. Menu Ações dos autos digitais

1 - Exibe os autos.

2 - Abre a tela de juntada de documentos.

3 - Exibe os expedientes.

4 - Exibe documentos dos autos.
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8.1. Juntar documentos (Incluir petições e documentos)

Visão da tela Incluir petições e documentos na versão 1.7
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8.2. Expedientes

8.3. Documentos

Aba que exibe a lista de todos os documentos juntados ao processo. 

Visão dos documentos na versão 1.7.
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