
PJE 2.6 - Manual - Painel dos Advogados e 
Procuradores
Informamos que a versão PJe 2.6.0, prevista para implantação neste regional 
até o dia 07/02/2021, trará algumas mudanças no Painel Inicial do Advogado / 
Procurador.

Tela 01: Meu Painel - Tela Inicial - Esta tela será apresentada quando o 
advogado/procurador se autenticar no sistema. Agora, serão mostrados 
os botões para as tarefas mais executadas pelos Advogados / 
Procuradores.

Clicando nos botões Acervo Geral, Agrupadores ou Pendentes de 
Manifestação, o advogado / procurador será remetido às telas atualmente 
existentes. Em uma versão futura do PJe, tais telas também serão atualizadas.

Tela 02:  Menu Suspenso - Mostrará todas as funcionalidades que o 
advogado /procurador pode acessar. É possível escrever o que deseja na 
linha "Pesquisa rápida de menu". Por exemplo, ao digitar "avulso", será 
mostrada a opção de menu "Peticionamento Avulso".

Tela 03:  Menu Lateral - Possibilidade de acesso rápido às 
funcionalidades do advogado/procurador: 

A) Meu Painel (Tela 01); 

B) Consulta Processos de Terceiros; 



C) Pauta; 

D) Novos Processos; 

E) Solicitação de habilitação; 

F) Painel Antigo.

Item de Menu B - Tela 04:  Consulta Processos de Terceiros 

A qualquer momento, o advogado/procurador pode clicar no link Manuais e 
será remetido aos manuais on-line do PJe.

Manual Disponibilizado: https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/PJe_2.0_-
_Consulta_Processual_Unificada_2.5



Item de Menu C - Tela 05: Consulta Pauta - Consulta de pautas de 
audiências e sessões de julgamento

Item de Menu D - Tela 06: Novo Processo - Tela atualmente utilizada para 
protocolar novo processo

Item de Menu E - Tela 07: Solicitar habilitação - Tela atualmente utilizada 
para solicitar habilitação em processo (advogados)

Item de Menu F - Tela 08:  Painel Antigo - Clicando nesta opção, será 
disponibilizado o painel principal do sistema nos moldes atuais
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