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INTRODUÇÃO

A  Coordenação  de  Implantação  do  Sistema  Processo  Judicial  Eletrônico  (PJe),

cumprindo o disposto na PORTARIA-CONJUNJA Nº 5/2017, data do dia 19 de abril de

2017, atendendo ao objetivo de auxiliar o cadastro e protocolo dos procedimentos judiciais

relativos  à  liquidação  de  sentença,  cumprimento  provisório  ou  definitivo  de  sentença

prolatada  em  processos  autuados  em  suporte  físico,  regulamentados  pelo  normativo

supracitado, apresenta o presente manual contendo o passo a passo para a realização dessa

tarefa no ambiente do PJe, de forma a garantir o peticionamento adequado dessas demandas

quando protocoladas por usuários externos.

Em conformidade com a nomenclatura elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça,

são considerados usuários externos: as partes, advogados, membros do Ministério Público e

defensores públicos. 

Reitere-se,  conforme  consta  de  um  dos  considerandos  de  justificação  da  efetiva

implantação do Processo Judicial Eletrônico no âmbito do Judiciário deste Estado, enquanto

meta  institucional,  “a  conveniência  e  oportunidade  de  reduzir  o  tempo  de  atividade  do

processamento das demandas judiciais autuadas em suporte físico, tornando mais célere as

diversas  etapas  de  ampliação  e  expansão  da  implantação  do  processo  eletrônico,

maximizando os benefícios do uso da tecnologia digital e contribuindo para a racionalização

dos recursos orçamentários do Poder Judiciário do Estado do Maranhão”.

ACESSO AO SISTEMA PJe

O acesso  ao  Sistema  Processo  Judicial  eletrônico  (PJe)  está  disponível  no  seguinte

endereço eletrônico: https://pje.tjma.jus.br/pje/login.seam

Esse  link  de  acesso  à  página  da  instalação  do  PJe  de  1º  Grau  também  pode  ser

encontrado de duas outras formas:

1) Através do ícone localizado no quadro de “Serviços” na página principal do Tribunal

de Justiça do Estado do Maranhão, carregado no endereço: www.tjma.jus.br

http://www.tjma.jus.br/
https://pje.tjma.jus.br/pje/login.seam


Ele carrega a página seguinte, onde o usuário pode selecionar o link  o quadro “1º” que

segue a linha “ACESSAR O PJE”. 

2) Com a instalação do Navegador PJe, que é uma versão customizada do navegador

Mozilla  Firefox  que  disponibiliza  ferramenta  previamente  configurada  para  acesso  ao

sistema  PJe  e  faz  atualizações  necessárias  automaticamente,  proporcionando  maior

segurança e comodidade aos usuários internos e externos do sistema. O arquivo executável

do Navegador PJe pode ser baixado no endereço seguinte:



http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Navegador_PJe

PÁGINA INICIAL DO PJe 

As  formas  de  acesso  à  instalação  do  sistema  referenciadas  nos  parágrafos  anteriores

conduzem o usuário ao carregamento da página inicial do PJe, representando a instalação do

1º  Grau  de  Jurisdição,  também  acessível  diretamente  pelo  endereço:

https://pje.tjma.jus.br/pje/login.sem

Convém lembrar  que,  para  ter  acesso  ao  Sistema,  o  usuário  externo  (advogado,

Defensor  Público,  Procurador  )  precisa  estar  com  o  seu  cadastro  (credenciamento)

regularizado no PJe e portar certificado digital A3 ou superior, emitido por autoridade de

registro credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil – ICP-br.

CADASTRO E PROTOCOLO DE PETIÇÕES

O cadastro de petições e protocolo dos procedimentos judiciais relativos à liquidação

de  sentença,  cumprimento  provisório  ou  definitivo  de  sentença  prolatada  em processos

autuados em suporte físico, no Sistema Processo Judicial eletrônico (PJe), regulamentados

PORTARIA-CONJUNTA Nº 05/2017, de 19 de abril de 2017, publicada no DJe nº 71/2017,

disponibilizado em 26/04/2017, págs. 29-32, deve seguir todas as etapas do peticionamento

eletrônico das  demais classes  processuais,  conforme orientações  constantes  dos diversos

https://pje.tjma.jus.br/pje/login.sem
http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Navegador_PJe


manuais já disponibilizados na internet pelo CNJ e/ou Tribunais, p. ex., o manual disponível

no seguinte endereço eletrônico:

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-

advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf

   

Assim,  as  orientações  seguintes  dizem  respeito  à  escolha  adequada  das  classes

processuais e assuntos correlatos, seguindo a taxionomia estabelecida pela Resolução CNJ

nº 46, de 18 de dezembro de 2007, bem como as obrigações dos peticionários relativamente

à desmaterialização das peças dos processos físicos consideradas obrigatórias para formação

dos autos eletrônicos.

As classes judiciais e assuntos processuais poder ser consultados no sítio do CNJ,

disponível para consulta pública, no endereço seguinte:

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php

1. Liquidação de sentença

Tratando-se de processos autuados em formato físico que exija prévia liquidação

provisória  ou  definitiva  (CPC,  arts.  519,  510  e  511)  a  liquidação  de  sentença  será

processada,  exclusivamente,  em  suporte  eletrônico,  na  plataforma  do  PJe-TJMA,  nas

unidades jurisdicionais que utilizam os Sistema PJe.

A petição inicial com o requerimento de liquidação da sentença, que deverá atender a

todos os requisitos e pressupostos estabelecidos em lei, notadamente o Código de Processo

Civil, deverá atender ao disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, incisos e alíneas, da PORTARIA-

CONJUNTA Nº 5/2017, segundo os quais:

§ 1º O requerimento dirigido ao juízo competente deverá estar acompanhado de

reproduções digitalizadas das seguintes peças do processo,  cuja originalidade

deverá  ser  declarada  na  petição  pelo(a)  advogado(a)  signatário(a),  sob  sua

responsabilidade  pessoal  (NCPC,  art.  522,  Parágrafo  único),  observado  o

disposto no art. 425, VI, do Código de Processo Civil, considerando-se, como

requisitos  de  autenticidade,  integridade  e  validade  jurídica  dos  documentos

https://www.cnj.jus.br/sgt/consulta_publica_assuntos.php
http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf
http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf


apresentados em formato eletrônico, a assinatura digital efetivada no momento

do protocolo do peticionamento eletrônico com a utilização de certificado digital

emitido  por  autoridade  integrante  infraestrutura  de  chaves  públicas  unificada

nacionalmente da (ICP-Br):

a) documentos pessoais das partes;

b) sentença ou decisão a ser liquidada ou executada;

c)  certidão  de  interposição  de  recurso  não  dotado  de  efeito  suspensivo,

quando se tratar de cumprimento provisório de sentença ou decisão;

d)  certidão  de  trânsito  em  julgado,  quando  se  tratar  de  cumprimento

definitivo de sentença;

e) acórdão, se houver;

f) decisão de habilitação, se for o caso;

g) procuração(ões) outorgada(s) pela(s) parte(s); 

h)  facultativamente,  outras  peças  consideradas  necessárias  para  permitir  a

exata compreensão da sentença a ser liquidada, ou para demonstrar a existência

do crédito, no caso de cumprimento de sentença.

§  2º  Os  documentos  devem ser  digitalizados  em arquivos  no  formato  PDF

(portable document format),  com resolução máxima de 300 dpi e formatação

A4, não superior a 5,0 megabytes (Mb), em conformidade com o disposto no art.

13, da Resolução nº 52/2013, do TJMA.

Passo 1 – Processo → Novo Processo Incidental

Na barra de Menus, no link “processo”, o peticionante deve selecionar o item
“Novo Processo Incidental”.



Passo 2 – Informar número do processo referência

No campo denominado “Processo referência”, o peticionante deve informar o
número  do  processo  físico  cuja  liquidação  de  sentença  está  sendo  requerida  para
processamento  em  formado  eletrônico,  no  padrão  de  numeração,  p.  ex.,  011111111-
11.2000.10.8.0001.

Observação 1:  É obrigatório informar o número do processo físico de origem
para fins de registro da vinculação com o juízo para o qual será encaminhada a petição de
liquidação. 

Passo 3 – Informar a jurisdição

No  campo  “Seção/Subseção”,  selecione  a  Jurisdição  por  onde  tramita  o
processo físico, como, p.ex., Comarca de Açailândia, Fórum da Capital, etc.



Passo 4 – Informar o Juízo

No campo “Órgão Julgador”,  selecione  a  Vara em que tramita  o  processo
físico, como, p.ex., 1ª Vara de Açailândia, 2ª Vara de Açailândia, etc.

Observação 2:  Também e obrigatório informar o unidade jurisdicional  onde
tramitam os autos físicos (vara de origem) de modo que o sistema cumpra a função de
encaminhar os autos eletrônicos ao juízo competente para conhecer e julgar o procedimento
de liquidação de sentença.

Passo 5 – Informar a Classe Judicial

Na  aba  “Dados  iniciais”,  no  campo  “Classe  Judicial”,  conforme  sejam  as
características da sentença cuja liquidação está sendo requerida, e bem assim o fato de ser
definitiva ou não (com ou sem trânsito em julgado), selecione uma das seguintes classes
processuais,  da  Tabela  Única  de  Classes  do  CNJ,  disponível  na  internet  para  consulta
pública:

1) LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151);

2) LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152);

3) PROCEDIMENTO COMUM (7)

4) LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM (12088)

5) LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO (153);

6) LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS (154)



Observação 3:O Sistema só admite a seleção de uma classe processual.

Observação 4  :  A liquidação por  artigos  não foi  mantida  na  sistemática  do
Código de Processo Civil em vigor (Lei nº 13.105/2015), de modo que a manutenção das
duas  classes  correspondentes  destina-se  ao  processamento  de  liquidação  de  sentença
proferida ainda sob a vigência do Código Anterior e que ainda não tenha sido iniciada em
suporte físico

Observação 5: Cuidando-se de liquidação de sentença produzida em processo
autuado  em  suporte  físico  (papel),  o  campo  “Pesquisar  processo  PJe”  não  deve  ser
utilizado. Esse campo, entretanto, deve ser o primeiro a ser utilizado nesse painel, quando a
liquidação provisória de sentença disser respeito a processo de conhecimento de sentença
que já tramita no PJe, na pendência de recurso (CPC, art.  512), quando recomendamos que
seja processada em autos apartados.

Passo 6 – Incluir dados para formação dos autos

Conferidas  as  informações  prestadas  na  tela  do  “Passo  5”,  acione  o  botão
“Incluir”.

O Sistema, após o click no botão incluir, exibirá nova tela, com várias “abas”
para a complementação dos dados do processo, habilitando em seguida a aba “Assuntos”.



Passo 7 – Incluir assuntos processuais

Na  mesma  aba  “Assuntos”,  no  quadro  da  margem  direita  -  “Pesquisar
Assuntos”,  selecione  um ou mais  assuntos  relacionados  ao  procedimento  de  liquidação
relacionado ao título judicial cuja liquidação está sendo requerida, p.ex., o assunto “Perdas e
Dano”, código nº 7698, da Tabela Única de Assuntos processuais do CNJ, disponível na
internet para consulta pública.

Localizado o assunto, acione o ícone do quadro localizado à frente do Código,
de  modo  que  seja  transferido  para  o  quadro  da  direita  denominado  “Assuntos
Selecionados”

Observação  6:  Quanto  aos  assuntos  processuais,  o  PJe admite  mais  de  um,
exigindo que seja lecionado um assunto principal. 



Passo 8 – Informar partes do processo

Os campos da aba “Partes” devem ser preenchidos em conformidade com as
orientações constantes do manual disponível no seguinte endereço eletrônico:

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-
advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf

Passo 9 – Informar as características do processo

Os campos da aba “Características” devem ser preenchidos em conformidade
com as orientações constantes do manual  disponível no endereço eletrônico informado no
“Passo 8”

Passo 10 – Incluir petições e documentos

Os  campos  da  aba  “Petições  e  documentos”  devem  ser  preenchidos  em
conformidade com as orientações constantes do manual disponível no endereço eletrônico
informado no “Passo 8”

É nessa “aba” que  dever  ser  inserida  a  petição  de liquidação e  anexados os
documentos em formato eletrônico para instrução desse procedimento judicial.

Além das cópias digitalizadas das peças processuais necessários para a adequada
instrumentalização  do  pedido  de  liquidação  de  sentença  (CPC,  art.  512),  cumpre  ao
peticionante observar o disposto na PORTARIA-CONJUNTA Nº 52017, datada de 19 de
abril de 2017, notadamente os art. 2º, § 1º, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, e §
2º, art. 4º.

Passo  10  –  Protocolo  do  pedido  de  liquidação  de
sentença

Na aba “Protocolo” o peticionante deve conferir os “Dados do processo” os
“Detalhes do processo” e os “Documentos do processo” expandido o agrupado e verificar
se a petição requerendo a liquidação e documentos anexados correspondem ao que pretende
encaminhar ao Juízo.

Eventuais correções podem ser feitas navegando pelas abas dessa mesma tela.

Estando  tudo  correto  e  em  conformidade  para  o  peticionamento  eletrônico,
acione o botão “Protocolo”.

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf
http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf


Passo 11 – Comprovante de protocolo

Após o click no botão “Protocolo”, o sistema exibirá uma tela sobreposta com
indicação do número do processo gerado, p. ex., 05089156-25.2016.10.8.0001.

Clique no botão “Fechar” e o sistema exibirá a tela seguinte.



Clique  no  botão  “Salvar  comprovante”  para  guarda  o  comprovante  de
protocolo do requerimento de liquidação de sentença.

O comprovante do protocolo deve ser impresso para juntada aos autos do
processo  físico,  o  que  deve  ser  feito  mediante  petição  dirigida  ao  juízo  por  onde
tramitam os autos em suporte de papel, para fins de cumprimento do disposto no art.
4º da  PORTARIA-CONJUNTA Nº 05/2017, de 19 de abril de 2017.



2.Cumprimento de sentença

Tratando-se de processos autuados em formato físico, o cumprimento provisório

ou  definitivo  de  sentença  será  processado,  exclusivamente,  em  suporte  eletrônico,  na

plataforma do PJe-TJMA, nas unidades jurisdicionais que utilizam os Sistema PJe.

A petição inicial com o requerimento de cumprimento da sentença, que deverá atender a

todos os requisitos e pressupostos estabelecidos em lei, notadamente o Código de Processo

Civil, deverá atender ao disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º, incisos e alíneas, da PORTARIA-

CONJUNTA Nº 5/2017, segundo os quais:

§ 1º  O requerimento  dirigido  ao juízo competente  deverá  estar  acompanhado de
reproduções  digitalizadas das  seguintes  peças  do  processo,  cuja  originalidade
deverá  ser  declarada  na  petição  pelo(a)  advogado(a)  signatário(a),  sob  sua
responsabilidade pessoal (NCPC, art. 522, Parágrafo único), observado o disposto no
art.  425,  VI,  do  Código  de  Processo  Civil,  considerando-se,  como requisitos  de
autenticidade,  integridade  e  validade  jurídica  dos  documentos  apresentados  em
formato  eletrônico,  a  assinatura  digital  efetivada  no  momento  do  protocolo  do
peticionamento  eletrônico  com  a  utilização  de  certificado  digital  emitido  por
autoridade integrante infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente da
(ICP-Br):

a) documentos pessoais das partes;

b) sentença ou decisão a ser liquidada ou executada;

c) certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo,  quando se
tratar de cumprimento provisório de sentença ou decisão;

d) certidão de trânsito em julgado,  quando se tratar de cumprimento definitivo de
sentença;

e) acórdão, se houver;

f) decisão de habilitação, se for o caso;

g) procuração(ões) outorgada(s) pela(s) parte(s); 

h)  facultativamente,  outras  peças  consideradas  necessárias  para  permitir  a  exata
compreensão da sentença a ser liquidada, ou para demonstrar a existência do crédito, no
caso de cumprimento de sentença.

§ 2º Os documentos devem ser digitalizados em arquivos no formato PDF (portable
document format), com resolução máxima de 300 dpi e formatação A4, não superior
a 5,0 megabytes (Mb), em conformidade com o disposto no art. 13, da Resolução nº
52/2013, do TJMA.



2.1.  Pedido de cumprimento de sentença ao juízo que decidiu a
causa no primeiro grau de jurisdição ou ao tribunal, nas causas de
sua competência originária.

Cuidando-se de requerimento de cumprimento de sentença dirigido ao juízo que
decidiu  a  causa  no  1º  grau  de  jurisdição  ao  tribunal,  nas  causas  de  sua  competência
originária,  conforme  disposto  no  art.  516,  I  e  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  o
peticionamento deve observar os passos seguintes.

Passo 1 – Processo → Novo Processo Incidental

Na barra de Menus, no link “processo”, o peticionante deve selecionar o item
“Novo Processo Incidental”.

Passo 2 – Informar número do processo referência

No campo denominado “Processo referência”, o peticionante deve informar o
número  do  processo  físico  cuja  liquidação  de  sentença  está  sendo  requerida  para
processamento  em  formado  eletrônico,  no  padrão  de  numeração,  p.  ex.,  011111111-
11.2000.10.8.0001.



Observação 7:  É obrigatório informar o número do processo físico de origem
para fins de registro da vinculação com o juízo para o qual será encaminhada a petição de
cumprimento de sentença.

Passo 3 – Selecionar a jurisdição

No  campo  “Seção/Subseção”,  selecione  a  Jurisdição  por  onde  tramita  o
processo físico, como, p.ex., Comarca de Açailândia, Fórum da Capital, etc.

Passo 4 – Selecionar o Juízo

No campo “Órgão Julgador”,  selecione  a  Vara em que tramita  o  processo
físico, como, p.ex., 1ª Vara de Açailândia, 2ª Vara de Açailândia, etc.



Observação 8:  Também e  obrigatório  informar  a  unidade  jurisdicional  onde
tramitam os autos físicos (vara de origem) de modo que o sistema cumpra a função de
encaminhar os autos eletrônicos ao juízo competente para conhecer e julgar o procedimento
de cumprimento de sentença.

Passo 5 – Selecionar a Classe Judicial

Na  aba  “Dados  iniciais”,  no  campo  “Classe  Judicial”,  conforme  sejam  as
características da sentença cujo cumprimento está sendo requerido, e bem assim o fato de
ser definitivo ou não (com ou sem trânsito em julgado), selecione uma das seguintes classes
processuais,  da  Tabela  Única  de  Classes  do  CNJ,  disponível  na  internet  para  consulta
pública:

1) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156);

2) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078);

3) CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157);

4) CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980).



Observação 9:O Sistema só admite a seleção de uma classe processual.

Observação  10:  Cuidando-se  de  cumprimento  de  sentença  produzida  em
processo autuado em suporte físico (papel), o campo “Pesquisar processo PJe” não deve
ser utilizado. Esse campo, entretanto, deve ser o primeiro a ser utilizado nesse painel quando
o cumprimento de sentença disser respeito a processo de conhecimento que já tramita no
PJe, na pendência de recurso (CPC, art.  520 e art. 522, Parágrafo único), hipótese em que
recomendamos seja o cumprimento provisório de sentença processado em autos apartados.

Passo 6 – Incluir dados para formação dos autos

Conferidas  as  informações  prestadas  na  tela  do  “Passo  5”,  acione  o  botão
“Incluir”.

O Sistema, após o click no botão incluir, exibirá nova tela, com várias “abas”
para a complementação dos dados do processo, habilitando em seguida a aba “Assuntos”.

Passo 7 – Incluir assuntos processuais

Na  mesma  aba  “Assuntos”,  no  quadro  da  margem  direita  -  “Pesquisar
Assuntos”,  selecione  um  ou  mais  assuntos  relacionados  ao  conteúdo  da  sentença  que
corresponde  ao  título  judicial  cujo  cumprimento  está  sendo  requerido,  p.ex.,  o  assunto
“Obrigação  de  Fazer  /  Não  Fazer”,  código  nº  10671,  da  Tabela  Única  de  Assuntos
processuais do CNJ, disponível na internet para consulta pública.

Localizado o assunto, acione o ícone do quadro localizado à frente do Código,
de  modo  que  seja  transferido  para  o  quadro  da  direita  denominado  “Assuntos
Selecionados”



Observação 11:  Quanto aos assuntos processuais,  o PJe admite mais de um,
exigindo que seja lecionado um assunto principal. 

Passo 8 – Informar partes do processo

Os campos da aba “Partes” devem ser preenchidos em conformidade com as
orientações constantes do manual disponível no seguinte endereço eletrônico:

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-
advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf

Passo 9 – Informar as características do processo

Os campos da aba “Características” devem ser preenchidos em conformidade
com as orientações constantes do manual disponível no endereço eletrônico informado no
“Passo 8”

Passo 10 – Incluir petições e documentos

Os  campos  da  aba  “Petições  e  documentos”  devem  ser  preenchidos  em
conformidade com as orientações constantes do manual disponível no endereço eletrônico
informado no “Passo 8”

É nessa “aba” que dever ser inserida a petição de cumprimento de sentença e
anexados os documentos em formato eletrônico para instrução desse procedimento judicial.

Além das cópias digitalizadas das peças processuais necessários para a adequada
instrumentalização do pedido de cumprimento de sentença (CPC, art. 522, parágrafo único),
cumpre ao peticionante observar o disposto na PORTARIA-CONJUNTA Nº 52017, datada
de 19 de abril de 2017, notadamente os art. 2º, § 1º, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”,
“h”, e § 2º, art. 4º.

Passo 10 – Protocolo do cumprimento de sentença

Na aba “Protocolo” o peticionante deve conferir os “Dados do processo” os
“Detalhes do processo” e os “Documentos do processo” expandido o agrupado e verificar

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf
http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/414513/guiapje-advogados_04062014_1625_19102016_1633.pdf


se a petição requerendo o cumprimento de sentença e documentos anexados correspondem
ao que pretende encaminhar ao Juízo.

Eventuais correções podem ser feitas navegando pelas abas dessa mesma tela.

Estando  tudo  correto  e  em  conformidade  para  o  peticionamento  eletrônico,
acione o botão “Protocolo”.

Passo 11 – Comprovante de protocolo

Após o click no botão “Protocolo”, o sistema exibirá uma tela sobreposta com
indicação do número do processo gerado para o requerimento de cumprimento de sentença,
p. ex., 05089156-25.2013.10.8.0001.

Passo 11 – Comprovante de protocolo



Após o click no botão “Protocolo”, o sistema exibirá uma tela sobreposta com
indicação do número do processo gerado, p. ex., 05089156-25.2016.10.8.0001.

Clique no botão “Fechar” e o sistema exibirá a tela seguinte.

Clique  no  botão  “Salvar  comprovante”  ou  no  ícone  localizado  no  quadro
‘Certidão”  na  grade  de  documentos,  para  guarda  o  comprovante  de  protocolo  do
requerimento de liquidação de sentença.



O comprovante do protocolo deve ser impresso para juntada aos autos do
processo  físico,  o  que  deve  ser  feito  mediante  petição  dirigida  ao  juízo  por  onde
tramitam os autos em suporte de papel, para fins de cumprimento do disposto no art.
4º da  PORTARIA-CONJUNTA Nº 05/2017, de 19 de abril de 2017.

2.2. Pedido de cumprimento de sentença dirigido a juízo diverso do
que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição ou ao juízo
cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória,
de  sentença  arbitral,  ou  de  acórdão  proferido  por  Tribunal
Marítimo (CPC, art. 516, parágrafo único).

Cuidando-se de requerimento de cumprimento de sentença dirigido ao juízo que

decidiu a causa no 1º grau de jurisdição ou ao juízo cível competente, quando se tratar de

sentença penal  condenatória,  de  sentença arbitral,  ou de acórdão proferido  por  Tribunal

Marítimo, conforme disposto no art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o

peticionamento deve observar que os primeiros passos são diferentes em relação à hipótese

do item 2.1.

Passo 1 – Processo → Novo Processo

Na barra de Menus, no link “processo”, o peticionante deve selecionar o item
“Novo Processo”.



Passo 2 – Selecionar a Jurisdição

Na página seguinte,  no campo “Seção/Subseção”,  selecione a Jurisdição por
onde tramita o processo físico, como, p.ex., Comarca de Açailândia, Fórum da Capital, etc.

Passo 3 – Selecionar a Classe Judicial

Na  aba  “Dados  iniciais”,  no  campo  “Classe  Judicial”,  conforme  sejam  as
características da sentença cujo cumprimento está sendo requerido, e bem assim o fato de
ser definitivo ou não (com ou sem trânsito em julgado), selecione uma das seguintes classes
processuais,  da  Tabela  Única  de  Classes  do  CNJ,  disponível  na  internet  para  consulta
pública:



1) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156);

2) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078);

3) CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157);

4) CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO (10980).

Observação 12 :O Sistema só admite a seleção de uma classe processual.

Passo 4 – Informar número do processo referência

No campo denominado “Processo referência”, o peticionante deve informar o
número  do  processo  físico  cujo  cumprimento  de  sentença  está  sendo  requerido  para
processamento  em  formado  eletrônico,  no  padrão  de  numeração,  p.  ex.,  011111111-
11.2000.10.8.0001.



Observação  13:  É  obrigatório  informar  o  número  do  processo  físico  de
referência para fins de registro e indicação do juízo de origem, bem como para viabilizar, se
houver necessidade, que a remessa dos autos físicos seja solicitada ao juízo que produziu o
título judicial, conforme preceitua o art. 516, parágrafo único, do NCPC.

As  demais  etapas  do  peticionamento  eletrônico  seguem  as  mesmas
orientações explicitadas nos passos 5 a 11 do item 2.1.

Observação  14:   O  comprovante  do  protocolo  deve  ser  impresso  para
juntada aos autos do processo físico, o que deve ser feito mediante petição dirigida ao
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (NCPC, art. 516, II), para fins
de cumprimento do disposto no art. 4º da PORTARIA-CONJUNTA Nº 05/2017, de 19
de abril de 2017, ou, caso solicitado ao juízo de origem, sejam os autos físicos remetidos
ao juízo que processará o cumprimento da sentença (NCPC, art. 516, parágrafo único).
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