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ATO TRT21- GP N. 208/2019 

Regulamenta o Processo Judicial 
Eletrônico no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região. 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª 

REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 
Considerando as disposições contidas no art. 25, inciso XV, do 

Regimento Interno; 
 
Considerando as diretrizes traçadas na Lei n. 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, 
especialmente o disposto no art. 18, que autoriza sua regulamentação pelos órgãos 
do Poder Judiciário;  

 
Considerando a Resolução n. 185/2017 do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho - CSJT, que dispõe sobre a padronização do uso, governança, 
infraestrutura e gestão do sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe instalado na 
Justiça do Trabalho; 

 
Considerando o norteamento emanado do Princípio da Imaginalização 

Mínima, cujo conteúdo privilegia a sua adoção em dados que permitam tratamento 
inteligente; 

 
Considerando que os avanços proporcionados pelo processo 

eletrônico, à luz do Princípio da Máxima Automação, permitem a otimização de 
diversas tarefas, dentre as quais, a adoção de plantão judiciário unificado e rotativo 
entre as unidades judiciárias com PJe instalado, 

 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º A tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do 

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, será regulamentada por meio deste 
Ato. 

 
Art. 2º Os atos processuais terão sua produção, registro, visualização, 

tramitação, controle e publicação exclusivamente em meio eletrônico e serão 
assinados digitalmente, contendo elementos que permitam identificar o usuário 
responsável pela prática. 



CAPÍTULO I 

DO ACESSO 

 
Art. 3º Compete ao Setor de Protocolo, nas localidades em que haja 

mais de uma Vara do Trabalho instalada, as seguintes atribuições: 
 
I - promover o recebimento das reclamações a termo; 
II - proporcionar às partes, advogados e demais interessados consulta 

ao conteúdo dos autos digitais em tramitação no sistema PJe e envio de peças 
processuais e documentos em meio eletrônico; 

III - receber ato urgente para cujo peticionamento o usuário externo 
não possua certificado digital e na hipótese de capacidade postulatória atribuída à 
própria parte; 

IV - cadastrar os processos recebidos de outros Órgãos do Poder 
Judiciário; 

V - cadastrar as cartas precatórias e de ordem oriundas de processos 
físicos. 

 
§1º O usuário externo que utilize o procedimento de exceção contido 

no inciso III, no prazo de 10 (dez) dias, deverá proceder ao respectivo 
cadastramento no sistema, se for o caso, bem como requerer sua habilitação no 
aludido processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, caso 
se trate do ajuizamento de petição inicial, ou o ato processual praticado ser 
considerado inexistente, devendo a unidade destinatária tornar oculta a visibilidade 
de tal petição e documentos. 

 
§2º Nas localidades de Vara Única do Trabalho, caberão à Secretaria 

as atribuições constantes deste artigo. 
 
Art. 4º Compete à Divisão de Apoio ao PJe as seguintes atribuições: 
 
I - validar o cadastro dos advogados; 
II - realizar o atendimento aos usuários externos via telefone e e-mail. 
 
Art. 5º Compete à Divisão de Apoio ao PJe realizar o cadastramento de 

usuário externo para uso exclusivo do Aplicativo JTe, a partir do requerimento da 
parte, que, neste caso, deverá ser realizado de forma eletrônica, por meio de opção 
disponível no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região ou por envio de 
email.  

 
§1º A identificação no aplicativo JTe dar-se-á por meio de login e 

senha, que estarão disponíveis para o usuário após constatada a adequada 
identificação do interessado.  

 
§2º No caso do cadastramento das pessoas físicas, o requerimento a 

que se refere o caput pode ser presencial, diretamente na Vara do Trabalho onde 
tramita o processo da parte. 

 
 
 
 



CAPÍTULO II 

DA INTEGRAÇÃO AO PJE 
 

                     Art. 6º Os processos em autos físicos, recebidos de outros órgãos do 
Poder Judiciário, deverão ser cadastrados no sistema PJe, com a devida 
digitalização das peças processuais e documentos, pela unidade destinatária, ou, 
onde houver, pelo Setor de Protocolo do Fórum competente, o qual providenciará 
também o processamento de sua distribuição na forma eletrônica. 

 
Parágrafo único. Após inserção do processo no sistema PJe, a 

Secretaria da Vara, por ato ordinatório, intimará as partes para que, em 10 dias, 
procedam à respectiva habilitação no sistema, sob pena de ser declarada pelo juízo 
a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACESSO AO SISTEMA 
 
Art. 7º Para acesso ao sistema PJe, é obrigatória a utilização da 

assinatura eletrônica a que se refere o art. 1º, § 2º, III, da Lei n. 11.419/2006. 
 
Parágrafo único: Enquanto durar indisponibilidade de acesso ao 

sistema PJe, em casos urgentes e para evitar o perecimento do direito, será 
possível o peticionamento em papel, cuja inserção no sistema será realizada pela 
unidade receptora da petição. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PETICIONAMENTO E DA JUNTADA DE DOCUMENTOS 
 
Art. 8º Será de inteira responsabilidade do advogado o ajuizamento de 

ações pelo sistema PJe, cabendo-lhe proceder à identificação da classe processual, 
ao preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo referido sistema, bem como 
ao registro dos respectivos assuntos com observância das Tabelas Processuais 
Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 18/12/2007, do CNJ. 

 
Art. 9º As petições iniciais ou incidentais deverão ser identificadas pelo 

tipo de documento, conforme relação já cadastrada no sistema e disponibilizada na 
caixa de combinação “Tipo de documento”, com a correta descrição do conteúdo 
respectivo no campo de texto livre “Descrição”. 

 
Parágrafo único. Nesses casos, o peticionamento deverá ser feito de 

modo preferencial a partir do editor de texto habilitado na aba “Anexar petições e 
documentos”. Alternativamente, a petição poderá ser apresentada em arquivo 
gravado no formato PDF (Portable Document Format) e trazido aos autos como 
anexo. Caso haja cadastramento simultâneo de mais de uma petição com conteúdo 
idêntico, será tida como válida aquela anexada em formato PDF. 

 
Art. 10. Os documentos deverão ser juntados pelas partes em arquivos 

na forma e limites pré-estabelecidos pelo CSJT, ordenados de forma lógica e 
cronológica, agrupando-se os de mesma natureza. 

 



§ 1º Os documentos deverão ser digitalizados verticalmente, de modo 
que a leitura possa ser iniciada pela sua parte superior, ressalvados os documentos 
originalmente produzidos em modo “Paisagem”. 

 
§ 2º Os anexos deverão ser identificados pelo tipo de documento, 

conforme relação já cadastrada no sistema PJe e disponibilizada na caixa de 
combinação “Tipo de documento”, devendo ainda as partes promoverem a correta 
descrição do conteúdo respectivo no campo de texto livre “Descrição” e, quando 
agrupados, aos períodos a que se referem. 

 
§ 3º Independentemente de conclusão ao Magistrado, a Secretaria da 

Vara ou Gabinete de Desembargador procederá à intimação da parte para, no prazo 
de 10 dias, promover a regularização da juntada das peças processuais, 
apresentadas de forma desordenada ou em desacordo com o disposto neste artigo, 
sob pena de ser inibida a visualização com o registro de movimento e exclusão dos 
documentos ou indeferimento da petição inicial.  

 
§ 4º É vedada a juntada de documentos desacompanhados de petição 

ou, quando apresentados diretamente pela parte, da respectiva certidão. 
 

CAPÍTULO V 

DA AUDIÊNCIA 

 
Art. 11. No expediente de notificação inicial ou de citação constará 

orientação para que a contestação, reconvenção, exceção e documentos que as 
acompanham sejam preferencialmente protocolados no sistema PJe com pelo 
menos 48h de antecedência da audiência. 

 
§1º - A contestação, reconvenção, exceção e documentos não 

apresentados no prazo supra deverão ser protocolados no sistema PJe até a 
realização da proposta conciliatória infrutífera, com a utilização de equipamento 
próprio, sendo automaticamente juntados, facultada a apresentação de defesa oral, 
na forma do art. 847 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.  

 
§ 2º Sendo apresentada a defesa de forma oral, o Magistrado facultará 

à parte prazo razoável para apresentação dos documentos trazidos e exibidos em 
mesa de audiência, devidamente digitalizados e organizados. 

 
§ 3º Havendo a necessidade de juntada de documentos em audiência, 

o Magistrado condutor do feito poderá determinar a digitalização pela Secretaria da 
Vara ou facultar à parte interessada prazo razoável para a respectiva juntada. 

 
Art. 12. As audiências serão sempre reduzidas a termo, ainda que 

gravadas em áudio e vídeo, e o arquivo eletrônico que utilize linguagem padronizada 
de marcação genérica decorrente será, ao final da audiência: 

 
I - imediatamente assinado pelo Magistrado, impossibilitando a 

alteração de sua forma e conteúdo; ou  
II - facultativamente enviado ao sistema PJe, imediatamente após o 

término da audiência, também impossibilitando a alteração de sua forma e conteúdo.  
 



CAPÍTULO VI 

DAS CARTAS PRECATÓRIAS E DE ORDEM 

 
Art. 13. No âmbito deste Regional, as cartas precatórias e de ordem 

para as Varas deverão ser expedidas a partir do registro de novo processo, dentro 
da plataforma do sistema PJe, com a seleção da jurisdição respectiva e o correto 
preenchimento dos dados estruturados. 

 
Art. 14. Havendo na localidade mais de uma Vara do Trabalho com a 

mesma competência territorial, as cartas precatórias e de ordem recebidas de outros 
Tribunais serão cadastradas pelo Setor de Protocolo do foro competente.  

 
Art. 15. A devolução das cartas precatórias eletrônicas será feita por 

meio digital, acompanhada apenas das peças necessárias à compreensão dos atos 
praticados, devendo o Juízo deprecado, após o registro de cumprimento, proceder a 
baixa do feito. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PLANTÃO 
 
Art. 16. O plantão judiciário funcionará de modo unificado e rotativo 

nas unidades judiciárias, com escalas distintas de primeira e segunda instâncias. 
 
§ 1º As ações e petições destinadas ao plantão judiciário serão 

recebidas no sistema PJe, cabendo aos advogados e/ou às partes dar ciência 
imediata aos plantonistas, mediante ligação telefônica para os números 
disponibilizados no sitio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. 

 
§ 2º A Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 

disponibilizará equipamento de informática ao assessor de Desembargador e ao 
assistente de Juiz designados para atuar no plantão. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 17. Para os processos que tramitam pelo sistema PJe, à exceção 

da hipótese prevista no art. 7º, parágrafo único, fica expressamente proibido o 
recebimento de petições físicas, seja pelo protocolo local, integrado ou postal, 
também não sendo admitido o recebimento de petições via e-Doc, e-mail ou 
qualquer outro meio digital. 

 
Parágrafo único. Havendo o encaminhamento de petições, por meio 

não autorizado, direcionadas a processos que tramitam por meio eletrônico, fica 
autorizada a unidade responsável a descartar referidos documentos, que não 
constarão de nenhum registro e não produzirão qualquer efeito legal. 

 
Art. 18. Os casos omissos e que não estejam abrangidos pelas normas 

próprias do Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou pelo Conselho Nacional de 
Justiça serão resolvidos pela Presidência. 



Art. 19. Este ato entra em vigor na data da sua publicação, ficando 
revogadas todas as disposições contrárias, em especial o ATO-TRT21-GP Nº 
0634/2013. 

Publique-se. 

Natal/RN, 10 de maio de 2019. 

 

 
BENTO HERCULANO DUARTE NETO 
         Desembargador Presidente 

 


