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PJE – ACESSO AO PJE 

Opções de acessos e suporte ao Serviço PJe 

 

Este manual traz rotinas de acessos, telefones e e-mails para suporte, bem 

como links para os manuais de auxílio no uso do Serviço PJe. 
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ACESSO AO PJE 
O acesso ao PJe é feita através do sitio de internet, endereço pje.tjmt.jus.br. A imagem 

mostrada abaixo será mostrada ao usuário. Abaixo vamos conhecer todos os elementos da 

tela de entrada do PJe. 

 

 

Figura 1 

Barra de menus da página inicial 
 

Disponibiliza opções ao usuário que podem ser usadas sem a necessidade de acessar o 

sistema. Por motivos didáticos, passa-se a demonstrar cada uma delas, na sequência em 

que aparecem na tela. 

Entrar 

 

Figura 2 

Ao clicar em ENTRAR a tela de login ficará disponível, caso o usuário esteja numa tela 

diferente, retornando o usuário à tela de acesso ao PJe. 

 

Formas de acesso 
 

 

 Figura 3  
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Abre o formulário de informações sobre o acesso ao PJe, conforme a figura abaixo: 

 

 

 Figura 4 

CONSULTA PROCESSUAL 

 

Figura 5 

Será aberto o formulário de pesquisa pública de processos em uma nova aba do navegador. 

realizar a pesquisa de um process. 

Preencha ao menos um dos campos da pesquisa, depois clique no botão ‘Pesquisar’. A 

pesquisa é possível seja por nome da parte, número do processo, classe judicial e advogado. 

Veja a figura abaixo: 

 
Figura 6 
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PUSH 
 

 

Figura 7 

 

Trata-se tecnologia utilizada para distribuição de conteúdo informativo relativo às atualizações 

dos processos que estão transitando no PJe, via correio eletrônico. Pode utilizar-se desse serviço 

procuradores, magistrados, servidores cadastrados no PJe, quanto qualquer cidadão comum que 

tenha interesse no acompanhamento de algum processo. ATENÇÃO: as comunicações 

processuais eletrônicas não se concretizam via e-mail. 

Ao acionar a opção push será aberto o formulário de cadastro no sistema de envio de 

informações por email, PUSH, em uma nova aba do navegado.  

Acesso ao PUSH. Se o usuário já possui cadastrado no PUSH, utilize a primeira tela para 

acessar o sistema, para isso, preencha os campos do formulário mostrada na Figura  e clique 

no botão ‘Entrar’. 

 
Figura 8 

 

Recuperando a senha do push 
Caso não lembre a senha de acesso. Clique no item ‘Esqueceu sua senha?’, uma nova aba 

será aberta solicitando as informações mostradas abaixo. Preencha os campos e clique no 

botão ‘Redefinir senha’. 



 [Escolha a data] 

 5  

 
Figura 9 
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Ainda não é cadastrado? 
Caso deseje se cadastrar no sistema PUSH. Clique no botão ‘Ainda não é cadastrado?’. 

Preencha os campos mostrados na Figura 10, e clique no botão ‘Confirmar’. 

 

 
Figura 10 

 

Excluir o seu cadastrado? 
Se deseja excluir o seu cadastro do sistema PUSH clique no botão ‘Excluir o seu 

cadastrado?’. Uma nova aba é aberto com o formulário de exclusão, preencha todos os 

campos e confirme no botão ‘Confirmar’. Figura 11 

 
Figura 11 

PRÉ-REQUISITOS 
Este item verifica se o navegador está corretamente configurado para utilizar o PJe. 
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Figura 12 

 

MANUAIS 
O item ‘Manuais’ abre o formulário com links para manuais diversos sobre o uso do PJe. 

 
Figura 2 

FALE CONOSCO 
O item ‘Fale conosco’ abre o formulário com números de telefone e e-mails de suporte no uso 

do sistema PJe.  

 
Figura 3 



 [Escolha a data] 

 8  

2. Área de acesso (log in) 

 

 

 

Figura 15 

 

Essa tela é composta por um botão de acesso ao PJe com o certificado digital e 

também o acesso com uso do CPF e senha. 

 

Para realizar a assinatura mediante o uso do certificado digital, faz-se necessária a 

instalação do PJeOffice – novo programa para a assinatura eletrônica de 

documentos para o sistema PJe. 

 

 O objetivo do aplicativo é garantir a validade jurídica dos documentos e processos, 

além de substituir a necessidade do plugin Oracle Java Runtime Environment no 

navegador de internet e gerar maior praticidade na utilização do sistema. 

 

Para instala-lo, clique em “Modo de assinatura PJeOffice”, campo destacado na 

imagem a seguir: 

 

 

Figura 16 

 

O sistema exibirá um campo para que o usuário acesse o arquivo e proceda a instalação do 

PJeOffice. 

 

Figura 17 

 

O usuário será redirecionado para a página do CNJ que conterá o arquivo para download 

do programa. 

Após a instalação do PJeOffice, o sistema poderá ser acessado e todas as assinaturas poderão 

ser realizadas por meio do certificado digital. 
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Caso não possua certificado o cadastro já ter sido efetuado no PJe, bem como não possua 

senha de acesso, clique opção ‘Esqueci minha’. 

 

Figura 18 

 Preencha o formulário mostrado abaixo, depois clique no botão ‘Solicitar’. Acesse o e-mail 

e gere uma senha de acesso. 

 
Figura 19 

 

Após esse procedimento, o usuário poderá utilizar do sistema por meio do log in via usuário 

e senha. 

 


