
MANUAL PARA MANIFESTAÇÃO EM PROCEDIMENTOS EM TRÂMITE NA CGJ/AM
DIRETAMENTE PELO SISTEMA PJECOR 

 
• Caso seja  sua primeira  tentativa  de acesso ao sistema,  verifique se no seu
computador já está instalado o PJEOffice,  executor do sistema. Em caso negativo,
proceda à sua instalação:

1. Vá na página  http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/PJeOffice e clique ao lado do
seu sistema operacional 

2. Siga as instruções de instalação. 

• Entre no PJECOR: https://corregedoria.pje.jus.br/login.seam

1. Na tela de identificação de usuário, insira seu dispositivo criptográfico na leitora
(smartcards) ou na porta USB (token), e acione o botão “Certificado digital” ou, se
você não dispõe de certificado digital físico, faça o login através do link enviado por e-
mail. 

http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/PJeOffice
https://corregedoria.pje.jus.br/login.seam


2. Ao fazer login, aparecerá o Quadro de Avisos. 

3.  Caso você tenha mais de um tipo de perfil cadastrado, você deverá selecionar a
opção que deseja acessar. Para visualizar os perfis cadastrados e para selecionar a
opção  desejada,  você  deverá  apertar  em  cima  do  seu  nome  ou  avatar,  ambos
localizados no canto superior direito. 



4.  Quando  selecionado  o  perfil  de  Procuradoria  da  Vara,  será  aberto  o  Painel  do
Procurador. 

5.  Nesse  painel,  você  terá  que  abrir  o  Menu  (ícone  com  três  riscos  paralelos
horizontais), clicar em Processo – Pesquisar – Processo e digitar o número do Processo
em tramitação na CGJ/AM em que foi solicitada a sua manifestação, em que pese você
e/ou a sua procuradoria não estejam cadastrados em nenhum dos polos do processo.





Obs.  Esse  procedimento  somente  precisará  ser  adotado  quando  a  parte  e/ou
Procuradoria respectiva não figurarem em algum dos polos do processo e for solicitada
sua manifestação, encaminhada por um dos setores da CGJ/AM por outro meio (e-mail,
Whatsapp,  Malote  Digital,  Portal  do  Selo…).  A  finalidade  é  fazer  com  que  a
manifestação apresentada seja inserida diretamente no processo, sem precisar que se
devolva o expediente encaminhado e sem precisar de intermediação por parte dos
setores da CGJ/AM. 

6. Você vai digitar o número do processo mencionado no expediente encaminhado pela
CGJ/AM e vai clicar sobre ele. 



7. Ao clicar sobre o processo, é aberta uma nova guia na qual você terá acesso aos
autos. No canto superior direito, haverá uma opção para juntada de documentos.  

8.  Ao clicar  em “Juntar  Documentos”,  será  aberta  uma nova página em que você
poderá emitir sua manifestação diretamente no sistema PjeCor. Nela, você seleciona o
tipo de documento a ser inserido e, após salvar, pode selecionar um documento do seu
computador para anexar.



Para  finalizar,  basta  salvar  e  apertar  em  “assinar  documentos”.  Pronto,  sua
manifestação foi inserida nos autos. 

9. Para confirmar o envio da manifestação basta apertar no Menu  (ícone com três
riscos paralelos horizontais), no canto superior direito, e selecionar uma das opções:
Autos, Imprimir Lista de Documentos ou Documentos.



Se a sua manifestação estiver sido concluída com êxito, você conseguirá visualizá-la
numa das opções mencionadas. 

10. Uma outra opção para emitir manifestação em autos que não constem no Painel do
Procurador é: clicar em Menu – Processo – Outras Ações – Peticionar.



11. Você vai digitar o número do processo mencionado no expediente encaminhado
pela CGJ/AM e vai clicar em “Peticionar”.



12.  Será  aberta  uma  nova  guia  em  que  você  poderá  emitir  sua  manifestação
diretamente  no  sistema  PjeCor.  Nela,  você  seleciona  o  tipo  de  documento  a  ser
inserido  e,  após  salvar,  pode  selecionar  um  documento  do  seu  computador  para
anexar. 

Para  finalizar,  basta  salvar  e  apertar  em  “assinar  documentos”.  Pronto,  sua
manifestação foi inserida nos autos. 


