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Como peticionar uma ação originária no TST
Pré-requisitos para utilização do sistema PJe.

Como peticionar uma ação originária no TST
O advogado que já estiver cadastrado no sistema PJe poderá protocolar uma ação originária no TST seguindo
os passos abaixo.
(Passo 1) Acessar o sistema PJe utilizando um certificado digital válido.
•
•
•

O endereço para acesso ao sistema é https://pje.tst.jus.br (1);
Ao acessar o sistema será necessário clicar no botão “Acessar com certificado digital” (2);
Em seguida, o PIN referente ao certificado digital deverá ser inserido (3).

(Passo 2) Tela de acesso rápido.
•

Nesta tela, o advogado deverá selecionar a opção “Novo processo”.
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(Passo 3) Cadastro de processo.
•
•
•

Nesta tela, deverá ser indicada a Jurisdição “Tribunal Superior do Trabalho”;
A Classe Judicial desejada deverá ser selecionada;
Em seguida o advogado deverá clicar no botão "Incluir".

(Passo 4) Selecionar assuntos referentes ao processo.
•

É necessário que o usuário indique os assuntos relacionados ao processo, isso poderá ser feito:
o Clicando no ícone referente ao assunto
(1) ;
o Pesquisando o assunto por termos específicos no campo "Assunto" (2); ou
o Inserindo o código de acordo com a Tabela Única de Assuntos do CNJ no campo "Código" (3).
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(Passo 5): Inserindo as partes em um processo.
•

Na aba "Partes" o advogado deverá indicar:
o O "Polo Ativo" (1) ;
o O "Polo Passivo" (2); e
o Eventuais terceiros interessados no processo (3).

•

Para inserir as partes, basta ao usuário clicar em

.

(Passo 6): Inserindo o Polo Ativo
•

•

Ao clicar no botão
, surgirá a tela abaixo. Nesta tela deverá ser informado um CPF ou CNPJ válido e
em seguida clicar no botão "Pesquisar". O sistema fará a pesquisa utilizando a base de dados da
Receita Federal do Brasil;
Após a pesquisa, deverá clicar no botão "Confirmar".
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•

Após a confirmação será possível visualizar os dados pessoais da parte e inserir as informações
obrigatórias referentes:
o Aos documentos de identificação;
o Ao(s) endereço(s); e
o Aos meios de contato.

•

Para inserir o endereço, o advogado deverá:
o Informar um CEP válido e selecionar o endereço exibido na pesquisa efetuada pelo sistema (1);
o Informar o número referente ao endereço indicado (2) e clicar no botão "Incluir";
o Selecionar qual endereço será usado no processo (3) e clicar no botão "Inserir".
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•

Caso a parte já tenha um endereço cadastrado no sistema, bastará indicar o endereço que será usado
no processo (3) e clicar no botão "Inserir";

•

Para inserir o Polo Passivo e eventuais terceiros, o usuário deverá clicar no botão
referente a cada
parte, conforme demonstrado no (Passo 5) e seguir as mesmas instruções utilizadas para o cadastro
do Polo Ativo.

(Passo 7): Características do Processo
•

•
•

Na aba "Características" o advogado poderá:
o Solicitar o tratamento do processo como "Segredo de Justiça" (1). Neste caso deverá indicar o
motivo (2);
o Informar a necessidade de “Justiça Gratuita” e “Pedido de liminar ou de antecipação de
tutela”;
o Indicar o valor da causa (3) e clicar no botão "Gravar".
Além disso, o advogado poderá também selecionar uma ou mais prioridades legais para o processo (4);
Ao final deverá clicar no botão "Incluir" (5).

(Passo 8): Anexar petições ou documentos
•
•
•
•

Nesta aba o advogado deverá escolher um tipo de documento e inserir uma descrição (1);
Embora o peticionamento possa ser feito diretamente no editor do PJe (2), o sistema aceita o
peticionamento por meio de anexo, desde que o arquivo esteja no formato PDF/A;
Após inserir conteúdo no editor ou anexar uma petição, deve-se clicar no botão "Gravar" (3);
Para prosseguir o advogado deverá clicar no botão "Assinar digitalmente" (4).
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(Passo 9): Informações da Justiça do Trabalho
•
•
•

Nesta tela o advogado deverá informar o local da prestação de serviços da parte principal e a atividade
econômica;
O advogado deverá selecionar a atividade econômica a partir da árvore de opções exibida (1);
Para concluir deve-se clicar no botão "Gravar" (2).
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(Passo 10): Protocolar processo
•
•

Na aba "Processo" o advogado poderá visualizar um resumo de todos os dados cadastrados;
Para concluir, o advogado deverá clicar no botão "Protocolar" e aguardar a resposta do sistema
informando que o sistema foi distribuído e que foi atribuído um número ao processo, finalizando,
assim, o protocolo de uma petição originária no TST.

Observações finais:
•
•
•

Tutoriais referentes ao PJe no TST: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSAyE9HVlBfKk4aqxdTVo3q_8bwt-D5aS
Perguntas Mais Frequentes (FAQ) referentes ao PJe no TST: http://www.tst.jus.br/web/pje/tst/faq
HotSite do PJe no TST: http://www.tst.jus.br/pje

