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MANUAL DE ACESSO AOS SISTEMAS DE CONSULTA PROCESSUAL 

 

Antes de mostrarmos como podemos entrar nos sistemas para consultar os processos, 

devemos saber, com o número do processo, em qual esfera judicial ele se encontra. 

Pra isso, trazemos os seguintes exemplos: 

 

1234567-89.2020.8.26.0309 = Código 8.26 – Justiça Estadual de São Paulo 

0123456-78.2018.5.15.0096 = Código 5.15 - Justiça do Trabalho da 15ª Região 

1234567-89.2019.5.02.0008 = Código 5.02 - Justiça do Trabalho da 2ª Região 

0123456-78.2019.4.03.6128 = Código 4.03 - Justiça Federal da 3ª Região 

1234567-89.2020.4.03.6304 = Código 4.03.6304 – Juizado Especial Federal 

Veja que o código constante no número do processo vai identificar em qual esfera da 

justiça ele está tramitando. 

Assim, identificado de onde o processo pertence, vamos consulta-lo: 

 

 

JUSTIÇA ESTADUAL DE SÃO PAULO - TJSP 

1) Entre em: 

www.tjsp.jus.br 

Insira todo o número do processo no campo indicado. (Exemplo: 1234567-

89.2020.8.26.0309) 

 

 

 

2) Ao clicar em pesquisar, o site vai redirecionar para uma página, para fazer a 

verificação de segurança. 

3) Clique na caixa, "Não sou um robô" para prosseguir. 
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4) Ultrapassada a etapa anterior, o site irá mostrar o resultado da busca, onde 

consta as informações do processo: 

 

 

 

Campo 1: Consta as informações básicas do processo, como valor da causa, em que 

cartório ele se encontra, qual juiz responsável e até o tipo da ação. 

 

Campo 2: Consta as partes que participam do processo, bem como os auxiliares da 

justiça, como o perito. 

 

Campo 3: Nesse campo, é mostrada as últimas movimentações do processo, em ordem 

de data, assim, as que estão no topo são as mais recentes. Por esse campo é possível 

acompanhar o processo e em que fase ele se encontra, assim, você verá as últimas 

decisões e os principais acontecimentos do caso. 
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JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO – TRT 15 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 02ª REGIÃO – TRT 02 

1) Para consultar no TRT 15 acesse: 

www.pje.trt15.jus.br/consultaprocessual  

2) Para consultar no TRT 02 acesse: 

www.pje.trt2.jus.br/consultaprocessual 

Os dois funcionam da mesma forma, apenas muda o endereço. 

 

3) Clique em “Não sou um robô” e depois clique em “Enviar” para prosseguir. 

 

4) Insira o número do processo completo e clique na lupa para prosseguir. 

(Exemplo 0123456-78.2018.5.15.0096) 

 

5) Após, você novamente será redirecionado para uma página de verificação: 
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6) Preencha os caracteres exibidos conforme demonstra a imagem e clique em 

“Enviar”, para poder prosseguir. 

 

 

 

7) No quadro vermelho, são os últimos andamentos do processo, em ordem de data, 

os que estão no topo são os mais recentes. 

8) No nosso exemplo, indicado no quadro verde “Sentença”, quando a palavra 

estiver como um link (azul), é possível clicar e visualizar o respectivo 

documento, que irá aparecer no quadro azul, à direita, o documento na íntegra.  

 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF 

1) Entre em: 

www.jef.trf3.jus.br 
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2) Insira o número do processo no primeiro campo indicado. O número NÃO pode 

conter nem traços nem pontos, deve ser apenas números. 

3) No próximo campo indicado, você deve preencher as letras indicadas na imagem 

no canto direito. O campo, Chave de Acesso, não tem necessidade de ser 

preenchido para fazer a consulta. 

4) Após inserir as informações clique em consultar. 

 

 

5) Já no resultado da consulta, você poderá ver, o número do processo, as partes, as 

informações do processo e o tipo da ação. 

6) Na mesma tela, porém no campo inferior, você verá os andamentos do processo: 

 

7) As movimentações mais recentes ficam no topo. Como destacado na imagem 

acima, a fase em que o processo se encontra é chamada de Conclusão para 

Julgamento, ou seja, no nosso exemplo o processo está na fila do Juiz para que 
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seja julgado. Assim, essa é a informação mais recente. Pode variar de caso para 

caso, tal informação será encontrada nesse campo. 

 

JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO – TRF 3 

1) Entre em: 

www.pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam 

 

 

2) Insira o numero completo do processo no primeiro campo indicado, depois basta 

clicar em pesquisar. 

3) Logo em seguida o resultado vai aparecer no canto direito da tela. 
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4) Clique no campo indicado. Mais precisamente no numero do processo, e irá 

abrir uma nova página. 

5) Com a página aberta. Você verá os campos: 

6) Dados do Processo, indica as informações básicas do processo, como as partes, o 

tipo da ação e onde o processo se encontra. 

7) A parte de interesse é o campo “Movimentações do Processo”: 

 

8) Nesse campo é possível ver as movimentações do processo, os dados mais 

atualizados ficam no topo. As movimentações indicam a fase em que o processo 

se encontra, que neste caso, encontra-se “Conclusos para julgamento”, o que 

significa que o processo está prestes a ser julgado, está na fila do juiz. O campo 

de movimentação do seu processo vai indicar o que está acontecendo e qual foi a 

última movimentação, isso serve para acompanhar o processo. 


