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TÓPICO 1. ACESSANDO O SISTEMA 

1. Acessar a Página do Tribunal Regional da 1ª Região. 

2. Clicar no ícone do PJe – TRF1. 

 

3.  Clicar em “Acessos ao Sistema”. 

4. Clicar em “PJe – 2o Grau’’. 
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5. Digitar CPF e senha ou acessar utilizando o TOKEN. 

 

   Esta é a Pagina Inicial do PJe. 

6. Mova o cursor para a direita, clique na seta branca no canto superior direito, e 

selecione o ambiente que deseja trabalhar, por exemplo: 

 

 

 

 

7

.
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7 - Após selecionar o ambiente de trabalho desejado, mova o cursor para o 

canto superior esquerdo e selecione “Painel do Usuário”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Parabéns! Você acessou o PJe. 

 

Obs.: O PJe – 2º grau não possui comunicabilidade com o PJe – 1º grau. Dessa 

forma, para que seja possível a visualização dos documentos, para exame e 

julgamento do processo, é necessário acessar o PJe 1º grau. Para que esse acesso 

seja possível, basta repetir este Passo a Passo, e, ao chegar no Passo n° 4, ao invés 

de clicar “PJe – 2º grau”, clique “PJe – 1º grau”. Ressalta-se que, anteriormente, o 

Chefe de Gabinete ou o Chefe de Assessoria deve solicitar ao Núcleo do PJe 

autorização para acesso ao sistema na 1ª instância. 
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TÓPICO 2. ENTENDENDO O PJe 

 

 

 Aguardando a sessão: aqui estão localizados os processos que foram inclusos 

em Pauta e estão aptos para Julgamento, ou seja, já deve ter sido elaborado o 

relatório, voto e ementa, de cada um. 

 Analisar tipo de decisão a proferir: aqui estão localizados os processos em que 

houve alguma deliberação com encaminhamento para a Coordenadoria da Turma, e 

retornou para o Gabinete após o decurso do prazo. 

 Assinar Ato: aqui estão localizados os processos para o Desembargador 

assinar. 

 Minutar Ato: aqui estão localizados os processos para minutar Despacho ou 

Decisão Monocrática. 

 Minutar Ato Judicial – órgão julgador diverso: aqui estão localizados os 

processos que a distribuição verifica uma possível prevenção, devendo os servidores 

analisarem, ou seja, acatarem ou devolverem o processo à Secretaria. 

 Preparar Relatório e Voto: aqui estão localizados os processos aptos para 

elaboração de relatório, voto e ementa. 

 Revisar Ato Minutado: aqui estão localizados os processos que estão para que 

o Desembargador analise/revise antes de assinar. 

 Triados pela Distribuição e Triagem: aqui estão localizados os processos que 

necessitam de triagem. 

 Tarefa: demonstra o número de processos localizados em determinada pasta. 
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TÓPICO 3. TRIAGEM DE PROCESSOS 

1. Clique na pasta: “Triados pela distribuição” ou “Triagem”. 

2. Os processos irão abrir do lado direito. 

 

Note que ao lado do número do processo, 

aparecem três ícones: 

 

 

 

 

 

 Ícone amarelo com um clips: movimenta o  
processo para outra localização dentro 
da mesma pasta. Para fazer essa  
movimentação é necessário manter  
pressionado o botão esquerdo do mouse e 
arrastar o processo ao local desejado. 
 

 Ícone branco com um lápis: clique para poder realizar 
a minuta (relatório, voto, ementa, despacho, decisão monocrática, etc.). 
 

 Ícone branco com um óculos: visualizar a movimentação e os documentos do 
processo. 
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3. Para triar, basta clicar no ícone 

branco com um óculos, visualizar o 

processo e dar o andamento cabível 

ou arrastar para uma subpasta. 

Para criar uma subpasta, clique no 

nome da pasta. 

Por exemplo: cliquei em “Preparar 

relatório e voto”. 

Depois, clique no botão direito em 

cima do nome da pasta. Irá aparecer a 

opção “Nova caixa”. 

 

Clique. 

 

Digite o nome que desejar. Clique em 

INCLUIR. Pronto sua subpasta foi 

criada, como no modelo ao lado. 
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TÓPICO 4. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO, VOTO E EMENTA 

1. Selecione o processo que deseja minutar (dentro da pasta de Preparar 

Relatório e Voto) 

2. Clique no ícone “Tarefa” (o ícone do lado do número do processo, branco com 

um lápis). Irá abrir a seguinte página: 

 

3. Nas abas superiores no canto esquerdo, você deve preencher o relatório, voto 
e a ementa. 
 

4. Selecione “relatório”, “modelo do documento”, e cole o teor o texto. Aperte em 
gravar. 

 
5. Repita o procedimento para 

elaborar o voto e a ementa. 
Note-se que no Voto é 
necessário selecionar a aba 
do resultado do voto: 
 

6. Ao terminar de preencher 
todos os atos, sempre 
lembrando de apertar em 
“gravar”, selecione 
“Registrar aptidão para 
pauta e aguardar sessão”. 
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Ao registrar aptidão para pauta, o processo será, automaticamente, movimentado 

para a pasta “Aguardando a sessão”. Ficará assim: 

 

Para visualizar o documento feito, basta clicar no nome do ato que deseja verificar.  

 

Para efetuar novas alterações no voto, clique em “Retomar preparação do voto”. Ao 

finalizar, clique em “Aguardar a sessão”. 

 

TÓPICO 5. ELABORAÇÃO DE DESPACHO OU DECISÃO MONOCRÁTICA 

1. Clique em “Minutar Ato”. 

2. Selecione o processo que deseja minutar, e clique em “Tarefa”, irá abrir a 

seguinte página: 
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3. Selecione o tipo de documento que deseja minutar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Após, selecione o modelo: 

 

5. O modelo irá abrir. Faça a minuta normalmente.   
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Ao terminar de minutar o ato, você deverá gravá-lo em uma ‘’pasta’’ destino, 

para que seja possível fazer intimações às partes 

sobre o ato. 

6. Clique na seta presente ao lado de 

‘’Magistrado’’, irão abrir as seguintes subpastas: 

 

 

 

 

7. Clique na seta ao lado de qual ato 

corresponde o que foi minutado. Existem 

inúmeras opções, e você deverá analisar 

exatamente o ato que foi minutado e selecionar 

a subpasta que melhor se encaixar. Veja: 

ATENÇÃO: o ato somente será gravado 

se você clicar no ‘’papel’’. Quando ainda há 

uma seta ao lado da subpasta, não será 

permitido gravação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Para saber se a minuta foi gravada, deverá 

ser observada a presença da seta verde ao lado da subpasta que foi selecionada. Ex: 
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9. Após a seleção do ato que foi minutado e sua devida gravação, você deverá 

clicar primeiro em ‘’Gravar’’ e depois selecionar o próximo passo, o mais adequado, 

nesse caso, é ‘’Encaminhar para revisão’’ ou ‘’Encaminhar para assinatura’’. Veja: 

Após a seleção da próxima ação, clique no quadrado azul. O processo será, 

automaticamente, encaminhado à pasta selecionada. 

DICA 

Observe que ao lado de cada subpasta existe um número. Este número 

corresponde a um código. Este código poderá ser utilizado para agilizar o trabalho. 

Basta pegar o número, digitar na barra pesquisar e clique em ‘’Pesquisar’’. A subpasta 

desejada será mostrada, basta clicar, e salvar a minuta. Observe o exemplo: 

  

        1. 

 

 

 

 

        2.  

 

 

 

 

 

Lista de Códigos Frequentes 

230: Recurso Prejudicado (perda de objeto); 

944: Homologação do pedido de desistência; 

11010: Mero Expediente; 

11020: Requisição de informações (vista à agravada, falta de documentos, etc.). 
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TÓPICO 6. CONSULTA DE PROCESSOS INCLUÍDOS NA PAUTA DE 

JULGAMENTO 

Para que seja possível ter conhecimento de quais processos foram inclusos na 

pauta de julgamento, você deverá: 

1. Na aba superior, passe 

o mouse em cima de 

‘’Audiência e sessões’’, 

depois, clique em 

‘’Relação de julgamento’’. 

 

2.  A seguinte página será aberta: 

 

3. Clique no dia da sessão que deseja, e, então você terá acesso à quais os 

processos estão incluídos na respectiva pauta de julgamento. Note que esses 

processos são os que estão na pasta ‘’Aguardando a sessão’’. Veja: 
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TÓPICO 7. LIBERAÇÃO DE VOTOS INCLUÍDOS NA PAUTA DE JULGAMENTO, 

PARA A COORDENADORIA DA TURMA 

1. Na aba superior, passe 

o mouse em cima de 

‘’Audiência e sessões’’, 

depois, clique em 

‘’Relação de julgamento’’. 

 

2. Ao abrir o calendário, clique no dia da sessão que está com a relação de processos 

que estão para serem julgados. A seguinte aba será aberta: 

                                                                                    ‘’V’’: voto. ‘’R’’: relatório. ‘’E’’: ementa. 

Note que o ícone do relatório, voto e ementa estão com a cor amarelada, isso 

significa que os processos estão inclusos na pauta de julgamento, no entanto, não 

estão liberados. 

3. Clique no ‘’V’’, ‘’R’’ e ‘’E’’, cada processo por vez. Ao abrir, note que irá 

aparecer ‘’Liberar Voto’’, marque o quadrado, depois, clique em ‘’Gravar’’.  

Para saber se os votos foram liberados, repare que após a 

execução do passo anterior, a cor amarelada mudará para verde. 
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TÓPICO 8. PESQUISA DE 

PROCESSOS 

1. Clique em ‘’Localizar caixa(s)’’. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Digite o número do processo na aba 

correspondente. Note que você somente 

deverá digitar o número do processo, até 

o digito, e esperar carregar as opções, e, 

então clicar no processo que deseja. É 

necessário esperar, não clique, não 

aperte ‘’enter’’, apenas espere. Observe: 

 

 

 

3. Ao aparecer o número do processo, 

clique, irá aparecer a pasta em que 

o processo está localizado. Por 

exemplo: 

 

4. Agora, é 

necessário ir até 

a pasta que o 

processo está 

localizado.  
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5. No entanto, como vários 

processos estão localizados dentro 

de uma mesma pasta, não há como 

olhar um por um e achar o processo 

desejado. Para pesquisar o processo 

dentro da pasta, clique em 

‘’Pesquisar’’: 

 

 

6. Ao clicar, a seguinte aba irá abrir. Digite o número do processo a ser pesquisado, 

depois, clique em ‘’Consulta’’. O processo irá aparecer, exclusivamente, a baixo do 

painel. Veja o exemplo: 

 

NO ENTANTO, se não foi possível localizar o processo no passo n° 2, você 

deverá: 

1. Na aba superior, passe o 

mouse em “Processo”, 

“Pesquisar” e clique em 

“Processo. 

2. Uma nova página irá abrir, 

onde será possível pesquisar o 

processo por número, nome da 

parte, CPF/CNPJ da parte, etc. 
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TÓPICO 9. RETIFICAR AUTUAÇÃO 

É possível que a autuação do processo esteja equivocada, para que seja 

possível modificar eventual erro: 

1. Passe o mouse na aba 

superior “Processo”, “Outras ações” e 

clique em “Retificar autuação”. 

 

2. Após, digite o número do processo no campo adequado, clique em “Consulta”. 

Quando aparecer o processo, ao lado, clique em “Ver detalhes”: 

 

3. Uma nova aba será aberta com várias opções de modificações no processo. 

Clique na aba que desejar fazer a alteração. Veja: 

 

TÓPICO 10. LANÇAR MOVIMENTAÇÕES DE JULGAMENTO 

1. Os processos que estavam na pasta “Aguardando Sessão”, após julgados, 

serão automaticamente movimentados para uma pasta chamada “Assinar Ato- 

Órgão Julgador”, assim, o magistrado deverá assinar os acórdãos constantes 

nessa pasta. 

2. Após, os processos serão automaticamente movimentados para “Lançar 

movimentações de julgamento”.  

3. Clique na pasta:  

4. Após clique no ícone “tarefa”: 
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5. Uma nova aba irá abrir com o processo selecionado. Role até o final da página 

e coloque o resultado do julgamento. Após clique em “finalizar”. A página 

fechará automaticamente.  

Faça isso com todos os processos dentro da pasta, somente assim os 

acórdãos serão publicados para as partes. 

 

 

Códigos úteis: 

235: Não conhecimento; 

237: Provimento; 

238: Provimento em parte; 

239: Não provimento. 

Obs.: qualquer dúvida sobre o lançamento do código, volte ao Tópico 5, Dica. 
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