
SAIBA COMO CONSULTAR SEUS PROCESSOS 

NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJ) 

 

Enquanto não disponibilizamos para cada filiado um sistema 

PERSONALIZADO de acesso aos processos que tramitam no Tribunal de 

Justiça da Bahia, além dos precatórios expedidos, apresentamos ao colega 

um guia para que ele possa, a partir do site do TJ, verificar o que ocorre em 

cada processo que esteja em seu nome. 

Dica! na 1ª vez que você o usar, peça a alguém que vá lendo o guia 

enquanto você vai acompanhando e navegando no site do TJ. Isso vai 

facilitar um rápido aprendizado. Mas você pode fazer sozinho, se quiser, 

pois o guia explica os acessos detalhadamente. 

 

Vamos, portanto, ao passo a passo: 

1. Acesse o site do TJ da Bahia através do link de acordo com a localização 

do processo:  

A partir desta coluna, há várias formas de ver seus processos. Vamos a elas. 

I- Processos acessados pelo ESAJ. 

Por este caminho, estão os processos da maioria dos processos dos 

filiados. 

http://esaj.tjba.jus.br/esaj/portal.do?servico=740000 

 

A Seguir uma outra tela abrirá e terá a seguinte visualização: 

 

 

 

 

 

 

http://esaj.tjba.jus.br/esaj/portal.do?servico=740000


 

 

 

Clique no botão Consultas Processuais. 

Depois, 2 botões são mostrados: Consulta de Processos do 1º Grau e 

Consulta de Processos do 2º Grau. 

 

 

 

 



 

 

I-A Consulta dos processos tramitando no 1º Grau. 

Para acessar os processos que tramitam nas Varas de Justiça, na primeira 

instância, clique no botão Consulta de Processos do 1º Grau. 

 

Para acessar os processos que tramitam no Tribunal, segunda instância, 

clique no botão Consulta de Processos do 2º Grau. 

 

Importante! Poderá haver processos seus tramitando tanto no 1º Grau como 

no 2º Grau. Visite os 2, não custa nada verificar. 

 

Vamos verificar os processos de alguém que tramitam no 1º Grau: 

 

Clique no botão Consulta de Processos do 1º Grau. Abrirá a seguinte tela: 

 

 

Para ver todos os processos que correm em todas as cidades da Bahia, deixe 

no campo Foro a opção Todos os foros. 



Obs: se você quiser restringir a pesquisa para uma determinada cidade, clique na 

seta   ao lado do campo e aparecerão todas as cidades da Bahia. 

 

 

Clique na seta do lado direito do campo Pesquisar por e escolha a 

opção Nome da parte. 

Obs: veja que no campo Pesquisar por você também pode pesquisar por Número 

do Processo, Documento da Parte, Nome do Advogado (que você contratou), 

OAB (do advogado que você contratou), Nº da Carta Precatória na Origem e Nº 

do Documento na Delegacia. Na maioria das vezes, a pesquisa por Nome da parte 

é a melhor maneira de se ver todos os processos com o seu nome. 

 

 ˅ 

˅ 



Digite o seu nome no campo Nome da parte. No caso aqui, MANOEL 

GONÇALVES PEREIRA. 

Há uma opção num quadradinho para a pesquisa ser feita pelo nome 

completo. Para que não venham outras pessoas com nome semelhante, clique 

no quadradinho. Mas esta opção não servirá se seu nome estiver 

cadastrado incompleto. Ex: seu nome completo é José dos Anzóis Pereira; 

se você clicar no quadradinho não virão os seus processos que estejam 

cadastrados com o nome José dos Anzóis ou José Pereira. 

Digite o código que está na tela no campo Digite o código aqui. 

Por fim, clique no botão Pesquisar. Abrirá a seguinte tela: 

 

 

Pronto! Você terá relacionado todos os processos com o seu nome que 

estão tramitando no 1º Grau (primeira instância), em todas as cidades 

do Estado da Bahia. 

 

Para entrar em cada processo e ver o que ocorreu até o dia em que você faz 

a consulta, clique em cima do número do processo, destacado em azul. 

 

 



 

 

Uma tela semelhante a reproduzida abaixo será visualizada: 

 

A tela é dividida em 3 partes: 

 

Dados do processo: onde estão os dados do número do Processo, Classe, 

Assunto, Distribuição, Controle e Valor da ação. 

 

Partes do Processo: onde estão nominados o (s) Autor (es) da Ação (como 

Impetrante, Exequente etc.) e respectivos advogados, além do nome do(s) 

Réu(s) (impetrado, Executado etc.) e respectivos advogados. 

 

Importante! na mesma linha onde está escrito Partes do Processo, 

havendo mais de um Autor ou Réu, virá o aviso “Exibindo Somente as 

principais partes” e a opção em azul: Exibir todas as partes. Clicando 

nela serão mostradas – além de você - todas as partes (Autores e Réus) 

que participam do processo. 

 



Movimentações: onde estão todos os atos praticados dentro do processo 

(petições, despachos, recursos, decisões etc.), desde o começo até o dia em 

que você faz a consulta. 

 

Importante! Na mesma linha onde está escrito Movimentações,  se todos 

os atos praticados não couberem na tela, virá o aviso “Exibindo 5 

últimas” e a opção em azul: Listar todas as movimentações. Clicando nela 

serão mostrados todos os atos praticados no processo, desde o começo, 

até o dia em que você faz a consulta. 

 

Importantíssimo! Note que nas movimentações cada ato vem com data 

em que foi praticado e o movimento respectivo, com descrição do ato. 

Em alguns casos, a descrição do ato vem acompanhada do ícone , 

normalmente quando há despacho ou decisão. Clique em cima dele e 

você verá o inteiro teor do ato praticado, inclusive as decisões dos juízes. 

 

Petições diversas: onde estão relacionadas as petições feitas pelas partes, 

ordenada por data e informando o tipo (petição inicial, defesa do réu, 

informações da autoridade, parecer do Ministério Público, petição de recurso 

etc). 

Obs: o público em geral não tem acesso a estas petições. Só os advogados com 

senha especial. 

Incidentes, ações incidentais recursos e execuções de sentença. 

Obs: o público em geral não tem acesso a estas petições. Só os advogados com 

senha especial. 

 

Audiências: onde há o registro da marcação das audiências futuras. 

Obs: só costuma haver audiências no 1º grau, mas na maioria das vezes as ações 

do filiado não têm realização de audiências. 

Depois de consultar o que quiser, volte para a relação dos processos 

clicando na seta para a esquerda situado no alto esquerdo da tela. 

 

http://esaj.tjba.jus.br/cpo/sg/show.do?processo.codigo=P00308OPQ0000


 

 

I-B Consulta dos processos tramitando no 2º Grau. 

Agora vamos verificar os processos de alguém que tramitam no 2º Grau, 

correndo no Tribunal de Justiça: 

 

Volte para a tela Consultas Processuais e clique agora no botão Consulta 

de Processos do 2º Grau. Abrirá a seguinte tela: 

 

 



 

Clique na seta  do lado direito do campo Pesquisar por e escolha a 

opção Nome da parte. 

Obs: veja que no campo Pesquisar por você também pode pesquisar por Número 

do Processo, Documento da Parte, Nome do Advogado (que você contratou), 

OAB (do advogado que você contratou). Na maioria das vezes, a pesquisa por 

Nome da parte é a melhor maneira de se ver todos os processos com o seu nome. 

 

Após escolher a opção Nome da parte, digite o seu nome no campo Nome 

da parte., nosso caso CARLOS ALBERTO SILVA FERREIRA 

 

Há uma opção num quadradinho para a pesquisa ser feita pelo nome 

completo. Para que não venham outras pessoas com nome semelhante, clique 

no quadradinho. Mas esta opção não servirá se seu nome estiver 

cadastrado incompleto. Ex: seu nome completo é José dos Anzóis Pereira 

e se você clicar no quadradinho não virão os processos que estejam 

cadastrados com o nome José dos Anzóis ou José Pereira. 

 

 

 

 

 

 ˅ 



Por fim, clique no botão Pesquisar. Abrirá a seguinte tela: 

 

Pronto! Você terá relacionado todos os processos com o seu nome que 

estão tramitando no 2º Grau (segunda instância). 

 

Para entrar em cada processo e ver o que ocorreu até o presente, clique em 

cima do número do processo, destacado em azul. 

 

Uma tela semelhante a abaixo reproduzida será visualizada: 

 

 



 

A tela é dividida em 3 partes: 

Dados do processo: onde estão os dados do número do Processo, Classe, 

Assunto, Origem, Números dos processos de origem, Distribuição, Relator 

(do processo), Volume/Apenso (nº de volumes e quantidade de processos 

anexados), Outros números (do processo) e Última carga (indicando qual foi 

o último ato praticado, apontando onde foi praticado e para qual destino foi). 

 

Apensos/Vinculados: onde se indica o número dos processos anexados ao 

processo consultado ou a ele vinculados 

 

Números de 1ª Instância: onde se indica o número originário do processo 

que correu no 1º Grau. 

 

Partes do Processo: onde estão nominados o(s) Autor(es) da Ação (como 

Impetrante, Exequente etc.) e respectivos advogados, além do nome do(s) 

Réu(s) (impetrado, Executado etc.) e respectivos advogados. 

 

Importante! na mesma linha onde está escrito Partes do Processo, 

havendo mais de um Autor ou Réu, virá o aviso “Exibindo Somente as 

principais partes” e a opção em azul: Exibir todas as partes. Clicando 

nela serão mostradas – além de você - todas as partes (Autores e Réus) 

que participam do processo. 

 

Movimentações: onde estão todos os atos praticados dentro do processo 

(petições, despachos, recursos, decisões etc.), desde o começo até o dia em 

que você faz a consulta. 

 

 

 



Importante! na mesma linha onde está escrito Movimentações,  se todos 

os atos praticados não couberem na tela, virá o aviso “Exibindo 5 

últimas” e a opção em azul: Listar todas as movimentações. Clicando nela 

serão mostrados todos os atos praticados no processo, desde o começo 

até o dia em que você faz a consulta. 

 

Importantíssimo! Note que nas movimentações cada ato vem com data 

em que foi praticado e o movimento respectivo, com descrição do ato. 

Em alguns casos, a descrição do ato vem acompanhada do ícone , 

normalmente quando há despacho ou decisão. Clique em cima dele e 

você verá o inteiro teor do ato praticado, inclusive as decisões dos juízes. 

 

Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças. 

Obs: o público na maior parte das vezes não tem acesso a estas petições. Só os 

advogados com senha especial. Mas quando na coluna Classe a informação está 

em azul, será possível acessar a informação. 

 

Composição do Julgamento: nome dos Magistrados que compõem o grupo 

que julga ações desta natureza. 

 

Petições diversas: onde estão relacionadas as petições feitas pelas partes, 

ordenada por data e informando o tipo (petição inicial, defesa do réu, 

informações da autoridade, parecer do Ministério Público, petição de 

recurso, impugnações, etc). 

Obs: o público em geral não tem acesso a estas petições. Só os advogados com 

senha especial. Mas quando na coluna Tipo a informação está em azul, será 

possível acessar a informação. 

Julgamentos: onde se vê os últimos julgamentos feitos, data, situação e 

resumo da decisão. 

Obs: só costuma haver audiências no 2º grau. 

 

http://esaj.tjba.jus.br/cpo/sg/show.do?processo.codigo=P00308OPQ0000


Depois de consultar o que quiser, volte para a relação dos processos 

clicando na seta para a esquerda situado no alto esquerdo da tela e faça 

o mesmo para todos os demais processos relacionados. 

 

 

• Feito isso, você já terá todas as informações 

atualizadas de todos os processos que contêm o seu 

nome. 

 

• Mas lembre-se: em caso de dúvida, consulte o 

Plantão Jurídico do IAF! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II- Processos acessados pelo PJE. 

 

Neste caminho, se tem acesso às ações de pequenas causas contra o 

Estado, no valor de até 60 salários mínimos, que correm nos Juizados 

Especiais de Fazenda Pública. Aqui a tramitação tende a demorar 

menos do que nos processos comuns. 

Por este caminho, estão os processos da maioria dos processos dos 

filiados. 

Clique no endereço: https://pje.tjba.jus.br/pje-web/login.seam 

II-A. Consultas no 1º Grau. 

Será aberta uma nova tela com o seguinte visual: 

 

Obs: A tela acima abre para quem tem certificado digital, mediante aposição do 

CPF e senha. Para simplificar, iremos por outro caminho. 

 

Na parte de cima da tela, nas opções disponíveis, clique na 3ª opção, 

chamada de Consulta Processual.  

https://pje.tjba.jus.br/pje-web/login.seam


Abrirá a tela abaixo: 

 

No lado esquerdo da tela, ponha seu CPF OU NOME COMPLETO no 

campo indicado e clique no quadrado ao lado da expressão Não sou um robô. 

Depois de validar com as figuras que surgem depois (semáforos, faixa de 

pedestres, fachadas de lojas etc.), aparecerá uma tela muito parecida com a 

seguinte: 

 

 

 



Pronto! Você verá uma lista dos processos envolvendo o seu nome que 

estão tramitando no 1º Grau. 

 

Clique em cima do número do processo desejado, destacado em azul, e você 

verá a tela abaixo: 

 

 

 

Nela o processo fornece as seguintes informações: 

 

Dados do Processo: onde consta Número Processo, Data da Distribuição, 

Classe Judicial, Assunto, jurisdição e Órgão julgador. 

 

Polo ativo: onde consta o nome dos Autores e respectivos advogados. 

 

Polo passivo: onde consta o nome dos réus e respectivos advogados. 

 

Movimentações do processo: onde consta a data do movimento, o tipo de 

ato praticado e, como Documento, o arquivo apensado. 



 

Importantíssimo! Se houver referências em azul na coluna Documento, 

clique em cima e o inteiro teor do documento (petição, despacho, decisão 

etc.) será acessado. 

 

Documentos juntados ao processo: onde são anexados os documentos 

anexados ao processo. 

 

Importantíssimo! Se houver botões neste campo, com indicação de ser 

um arquivo, clique em cima e o inteiro teor do documento (petição, 

despacho, decisão etc.) será acessado. 

Obs: a consulta pública poderá ser feita por número de Processo, Nome da Parte, 

Nome do advogado e Classe judicial. Recomendamos também a pesquisa pelo 

Nome da Parte, além do CPF. O resultado será o mesmo: aparecerão os processos 

listados envolvendo o seu nome. 

 

Volte para a tela anterior e repita a operação para os demais 

processos, se houver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II-B. Consultas no 2º Grau. 

 

Para acessar os processos que tramitam nas Turmas Recursais, a 

segunda instância, volte para a aba PJE e clique na subdivisão 2º GRAU. 

Clique no endereço: https://pje2g.tjba.jus.br/pje-web/login.seam 

 

 

Será aberta uma nova tela com o seguinte visual: 

 

 

 

Obs: A tela acima abre para quem tem certificado digital, mediante aposição do 

CPF e senha. Para simplificar, iremos por outro caminho. 

 

 

 

 

 

https://pje2g.tjba.jus.br/pje-web/login.seam


Na parte de cima da tela, nas opções disponíveis, clique na 3ª opção, 

chamada de Consulta Processual. Abrirá a tela abaixo: 

 

 

No lado esquerdo da tela, ponha seu CPF OU NOME COMPLETO no 

campo indicado e clique no quadrado ao lado da expressão “Não sou um 

robô”. Depois de validar com as figuras que surgem depois (semáforos, faixa 

de pedestres, fachadas de lojas etc.), aparecerá uma tela muito parecida com 

a seguinte: 

 

 

 



Pronto! Você verá uma lista dos processos envolvendo o seu nome que 

estão tramitando no 2º Grau. 

 

Clique em cima do número do processo desejado, destacado em azul, e você 

verá a tela abaixo: 

 

 

 

 

 

 



Nela o processo fornece as seguintes informações: 

 

Dados do Processo: onde consta Número Processo, Data da Distribuição, 

Classe Judicial, Assunto, jurisdição, Órgão julgador Colegiado e Órgão 

julgador. 

 

Polo ativo: onde consta o nome dos Autores e respectivos advogados. 

 

Polo passivo: onde consta o nome dos réus e respectivos advogados. 

 

Movimentações do processo: onde consta a data e a hora do movimento, o 

tipo de ato praticado e, como Documento, o arquivo apensado. 

 

Importantíssimo! Se houver referências em azul na coluna Documento, 

clique em cima e o inteiro teor do documento (petição, despacho, decisão 

etc.) será acessado. 

 

Documentos juntados ao processo: onde são anexados os documentos 

anexados ao processo. 

 

Importantíssimo! Se houver botões neste campo, com indicação de ser 

um arquivo, clique em cima e o inteiro teor do documento (petição, 

despacho, decisão etc.) será acessado. 

Obs: a consulta pública poderá ser feita por número de Processo, Nome da Parte, 

Nome do advogado e Classe judicial, além da OAB. Recomendamos também a 

pesquisa pelo Nome da Parte, além do CPF. O resultado será o mesmo: aparecerão 

os processos listados envolvendo o seu nome. 

 

 



Volte para a tela anterior e repita a operação para os demais processos, 

se houver. 

 

Atenção! Poderá haver processos seus tramitando tanto 

no 1º Grau como no 2º Grau. Visite os 2, não custa nada 

verificar. 

 

• Feito isso, você já terá todas as informações 

atualizadas de todos os processos que contêm o seu 

nome. 

 

• Mas lembre-se: em caso de dúvida, consulte o 

Plantão Jurídico do IAF! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III- Precatórios. 

Se você tem algum precatório formado, procure seu nome na lista e veja sua 

posição na fila.  

Clique e entre no endereço do site:  

http://www2.tjba.jus.br/precregespecial/consulta.action 

Aparecerá a seguinte tela 

 

 

 

 

 

Escolha sua opção de pesquisa e digite no campo indicado entidade 

devedera, insira estado da BAHIA, em seguida escolha o número do 

Precatório ou nome do beneficiário. 

 

 

http://www2.tjba.jus.br/precregespecial/consulta.action


 

 

 

 

Pronto! Você verá uma lista dos precatórios envolvendo o seu nome que 

estão em ordem numérica, tipo de prioridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


