Conheça os procedimentos para cadastro no sistema push dos três sistemas judiciais
utilizados pelo PJRN



E-SAJ

Passo 1: Se habilitar no sistema.
Para a função push o sistema exige a identificação do usuário no portal, e se você ainda não estiver
habilitado, clique em Não estou habilitado, informe o seu CPF e clique em Iniciar Cadastro:

O sistema irá solicitar o preenchimento de alguns dados pessoais.

Ao clicar em SALVAR o sistema irá enviar um e-mail solicitando a confirmação do cadastro.

Clique no link enviado por e-mail para criar a sua senha. Seu cadastro está efetivado.

Passo 2: Cadastro do processo no push.
Na página inicial do Portal e-SAJ, clique no serviço Push.

Informe o número do processo. Clique em Inserir.

O processo será incluído na tabela 'Processos cadastrados'.

Para excluir algum processo da tabela, selecione-o com o mouse e clique em


.

Projudi

Passo 1: Se habilitar no sistema.
Para se habilitar no Projudi, é necessário solicitar à vara que ela realize o primeiro cadastro da parte no
sistema. Informando o CPF, a vara irá disponibilizar a senha de acesso. Esse primeiro procedimento deve
ser realizado pessoalmente.
Passo 2: Após o cadastro realizado, deve-se entrar no sistema e configurar o e-mail para recebimento
das movimentações processuais.

Dentro do sistema, clicar no menu Outros e Interação com o Sistema.

Na tela de alteração de dados, marcar o checkbox que deseja receber e-mails e inserir o e-mail no campo
correspondente.

Todos os processos que o aquele CPF for parte, automaticamente o usuário irá receber as informações
pelo push em seu e-mail.


PJE

Nesse sistema, o push é para usuários que não possuem certificado digital, pois, os que possuem
certificado ao se cadastrar no sistema já irão receber automaticamente.
Obs.: Processos em segredo de justiça só poderão ser visualizados pelo acesso com o certificado. O
acesso feito por CPF e senha não permite a visualização de processos desse tipo.
Passo 1: Se habilitar no sistema.
Na página inicial do PJE, clicar em ACESSO AO PUSH. Na próxima tela clicar em AINDA NÃO É
CADASTRADO? CLIQUE AQUI.

O sistema irá solicitar o preenchimento dos dados do usuário. Após o preenchimento será enviado um email com um link solicitando a confirmação do cadastro.

Ao clicar no link contido no e-mail, o sistema irá solicitar o preenchimento de algumas informações
pessoais. Ao finalizar esse passo, o cadastro está realizado.
Passo 2: Após o cadastro realizado, deve-se entrar no sistema e incluir os processos desejados no push.
Digita o número do processo no campo correspondente e clica em incluir.

Para excluir algum processo da tabela, clique na lixeira.

