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Manual de Instruções para Emissão 
de Certidões de 1ª e 2ª Instância 



� CERTIDÃO DE 1ª INSTÂNCIA

Para solicitar a Certidão de Primeira Instância o requerente ou o procurador deve 
se dirigir ao Fórum do Estado de Mato Grosso ou pelo endereço eletrônico 
conforme orientações abaixo:

No site: http://www.tjmt.jus.br/

� Selecione a aba PROCESSOS conforme circulado em vermelho na tela 
abaixo.



� Selecione a opção CERTIDÃO.

Será direcionado para a página seguinte;

� Selecione CERTIDÃO DE 1º GRAU.



O requerente ou o procurador deverá preencher todos os campos da tela abaixo 
com algumas considerações:

� 1º selecionar a opção CERTIDÃO com BUSCA AVANÇADA;

� 2º No campo DADOS DO SOLICITANTE, escolha a opção desejada de quem 
está solicitando a certidão e preencha todos os campos dos documentos conforme 
as opções descritas no sistema;

� 3º No campo CARACTERÍSTICA DA CERTIDÃO, o requerente deverá preencher 
todos os campos, sendo:

A) No Campo Comarca, o requerente obrigatoriamente deverá selecionar a 
COMARCA DE CUIABÁ;

B) Para os requerentes que residirem em outro município, deverão apresentar duas 
certidões sendo UMA DA COMARCA DE CUIABÁ E OUTRA DO POLO ONDE RESIDE. 



C) No campo Período de Busca em Anos o requerente deverá preencher 
obrigatoriamente com a informação 10 ANOS.



D) No campo Situação do Processo selecionar obrigatoriamente as duas opções: 
EM ANDAMENTO E ARQUIVADO.

E) No campo Tipos de Parte, selecionar a opção Autor.



F) No campo Tipos de Certidão, selecionar a opção Cível.

G) No Campo Filtros Por Tipo de Ação selecionar obrigatoriamente a primeira opção,
“Cíveis De” e automaticamente será selecionado todos tipos necessários;



� 4º No campo Endereço do Requerido preencher os dados do solicitante e para finalizar 
clicar em CRIAR PEDIDO.

Caso o requerente possua ações contra o Estado e para comprovar que a mesma não se refere 
ao mesmo direito pleiteado administrativamente, o interessado deverá apresentar CERTIDÃO 
DE INTEIRO TEOR DO PROCESSO, que deverá ser solicitada presencialmente na comarca onde 
o mesmo deu entrada no referido processo judicial. 

Sendo constatada a existência de ação com o mesmo objeto, o pagamento de forma 
administrativa não poderá ser realizado em favor do interessado, caracterizando renúncia tácita.

� CERTIDÃO DE 2ª INSTÂNCIA

A certidão de segunda instância deverá ser solicitada pelo requerente ou procurador junto ao 
Tribunal de Justiça por meio eletrônico, através do e-mail (protocolo@tjmt.jus.br) com todos os 
dados do servidor.

MODELO DE SOLICITAÇÃO: 
Enviar o texto abaixo para o e-mail (protocolo@tjmt.jus.br)

Eu, ___________________, RG_______, CPF, ___________ Endereço (Completo),
Venho através deste solicitar a Certidão de Segundo Grau, cível dos últimos 10 anos.




