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PJE - Acesso de parte pessoa física com CPF e senha 

O que é? 

 O PJe permite que seja fornecido para pessoas físicas que são partes em processos trabalhistas 

senha para acesso integral ao conteúdo do processo em que está vinculado. 

Quem fornece? 

 O(a) advogado(a) que assiste a parte ou o(a) servidor(a) da Vara ou Gabinete onde o processo 

está tramitando no momento. 

Qual o prazo de validade da senha? 

 A senha gerada pelo(a) advogado(a) para a parte é temporária e valerá por 30 dias. A parte 

pessoa física precisará alterar a senha gerada pelo(a) advogado(a) no momento do primeiro acesso ao 

sistema, e a senha se tornará definitiva. 

E se for necessário redefinir a senha temporária antes da expiração? 

 Não é possível redefinir a senha temporária gerada pelo(a) advogado(a) para a parte antes de 

sua expiração (30 dias), portanto, atenção à guarda da senha. 

É possível gerar senha para parte pessoa jurídica? 

 Não é possível gerar senha para partes pessoas jurídicas, porque estas precisam estar 

representadas em juízo; entretanto, caso algum representante pessoa física passe a integrar o processo, 

será possível lhe conceder senha. 

Como o(a) advogado(a) pode conceder o acesso? 

 Com o número do processo em mãos, será necessário utilizar a Consulta Processual para a 

concessão do acesso. Para isso, siga os seguintes passos: 

 

1. Na página inicial do PJe, acesse a Consulta Processual por meio do menu localizado no canto 

superior direito da tela. 
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2. Clique na opção Acesso Restrito. 

 

3. Realize o login utilizando CPF e senha. 
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4. Digite o número do processo e clique em Pesquisar (ícone de lupa). 

 

5. Pode ser necessário digitar os caracteres de verificação de segurança e clicar em Enviar. 
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6. Na tela de detalhes do processo, clique em Dados do processo. 

 

7. Clique em Gerar senha da parte (ícone de chave amarela), ao lado do nome do cliente (parte 

pessoa física). 

 

8. Confirme a intenção de gerar senha, clicando em OK. 
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9. Anote e informe o login e a senha provisória para a pessoa física interessada. 

 

 

 

Como a parte pessoa física irá usar? 

 

1. Na página inicial do PJe, acesse a Consulta Processual por meio do menu localizado no canto 

superior direito da tela. 
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2. Clique na opção Acesso Restrito. 

 

3. Realize o login utilizando CPF e a senha provisória. 
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4. Altere a senha para uma definitiva (obrigatório). 

 

5. Digite o número do processo e clique em Pesquisar (ícone de lupa). 
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6. Poderá ser necessário digitar os caracteres de verificação de segurança e clicar em enviar: 

 

7. Na tela de detalhes do processo, clique em Dados do processo. 

 

8. Clique em Baixar processo na íntegra (ícone folha de papel com dobra), no canto superior 

direito da tela. Os arquivos serão baixados em formato PDF. 

 


