
Consulta ao andamento processual

A  pesquisa  processual  permite  que  os  usuários  tenham  acesso  integral  (para 

consulta) a dados de quaisquer processos judiciais que tramitam no PJe-JT (à exceção 

daqueles  que  tramitam  em  segredo  de  justiça  e  dos  documentos  em  sigilo),  sem 

necessidade de certificado digital, utilizando login/senha como credenciais. Nessa única 

interface, será possível consultar informações e o teor dos documentos produzidos no 

processo em diferentes instâncias.

Tal consulta possibilita o acesso aos processos, também, a partir de dispositivos 

móveis (tablets, smartfones, etc). 

Para efetuar essa consulta, é necessário o cadastro de senha no sistema PJe.

 

Cadastro de senha

Para  o  cadastro  da  senha  de  acesso,  é  necessário  acessar  o  PJe  (com  o 

certificado digital) e acessar o menu "Configuração > Pessoa >Cadastro de senha":

Será, então, exibida a tela abaixo, em que devem ser preenchidos os seguintes 

campos:

[1] Permitir  acesso  à  Consulta 

Processual  utilizando  login  e 

senha?: selecione a opção "SIM";

[2] Senha:  informe  a  senha 

desejada.

Regra:  Deve  ter  no  mínimo  6 

caracteres,  Deve  conter  letras  e 

números - Exemplo: a1458t 

[3]  Confirmar  a  Senha:  redigite  a 

senha informada no campo acima;

 

Após preencher os campos, pressionar o botão "Atualizar senha" [4].



Consulta de processos

Cadastrada a senha, o usuário pode ter acesso às peças dos processos, mesmo sem o 

uso do certificado digital,  acessando o link de consultas ao andamento processual na 

página de entrada do PJe:

Clicando no link, o usuário deve digitar o número do processo no formulário de consulta e 

clicar em pesquisar:

O sistema disponibilizará a consulta ao processo. Se ele já estiver tramitado no 1º e no 2º  

grau, o processo será exibido duas vezes, uma para cada grau de jurisdição, conforme 

figura abaixo:

 



Inicialmente, antes de fazer o login, o usuário tem acesso a uma tela que contém relação 

da  movimentação  processual  e  dos  documentos  produzidos  pela  unidade  judiciária 

(consulta pública):

Para ter acesso ao teor dos documentos do processo, o usuário precisa fazer o  login, 

clicando em Ver na íntegra:

O sistema solicitará o preenchimento do login de usuário e senha:



O usuário digita o número do usuário (CPF) e senha cadastrados e, clicando em Entrar, 

terá acesso a todos os documentos do processo (hyperlinks):

Para acessar o teor dos documentos, deve-se clicar no número do processo:

Será,  então,  exibida  uma  tela  com  os  documentos  do  processo,  que  podem  ser 

visualizados pela paginação (setas na parte inferior da tela), ou pela geração do PDF 

completo do processo, o que é feito ao clicar-se no botão “Salvar Proc. Completo”.

Essa opção disponibiliza um arquivo em formato pdf contendo todos os documentos do 

processo.  Caso  haja  algum  documento  sigiloso,  seu  teor  será  substituído  por  uma 

mensagem indicando que a sua consulta deverá ser feita no sistema PJe.

Se  o  arquivo  possuir  tamanho  superior  a  70  Mb,  ele  será  dividido  em pacotes  para 

download, então bastará clicar em cada pacote para baixá-lo.


