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2. APRESENTAÇÃO
As diretrizes para o desenvolvimento do Diário da Justiça do Trabalho
Eletrônico (DJTE) foram estabelecidas consoantes o art. 4º da Lei 11.419/06,
constituindo-se em uma nova ferramenta de auxilio à Justiça do Trabalho na
sua tarefa de modernização de seus serviços.
O Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico foi instituído pelo Ato Conjunto CSJT
TST GP nº 15, de 5 de junho de 2008, para ser o instrumento de comunicação
oficial, divulgação e publicação dos atos do Conselho Superior, da ENAMAT e
dos Órgãos da Justiça do Trabalho, sendo composto por cadernos de cada
Tribunal.
O acesso público às informações e arquivos do DJTE é efetuado pela rede
mundial de computadores, no Portal da Justiça do Trabalho, no endereço
eletrônico www.jt.jus.br, possibilitando a qualquer interessado o acesso
gratuito, independentemente de cadastro prévio. Também, permite que os
usuários e advogados consultem, pelo Portal da Justiça do Trabalho, as
matérias publicadas, permitindo a busca por campos indexados da matéria
publicada.
Este material tem a finalidade de servir como um instrumento de auxílio ao
público interessado em pesquisar as matérias e os diários publicados. Na sua
elaboração, buscou-se apresentar os procedimentos para a sua utilização.

Manual do Usuário – Módulo Público (Versão 1.0)

3

Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico - DJTE

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A publicação de matérias no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico
corresponde à divulgação e publicação dos atos do Conselho Superior, da
ENAMAT e dos Órgãos da Justiça do Trabalho.
Inicialmente, as publicações envolverão as matérias do TST, do CSJT e do
TRT da 10ª Região, e haverá, simultaneamente, a publicação dessas mesmas
matérias na Imprensa Nacional. A partir de 1º de setembro, as matérias serão
publicadas exclusivamente no Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico.
Os demais Tribunais Regionais poderão aderir à publicação no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho, inclusive após 1o de setembro, observados
os mesmos requisitos de publicação concomitante por um período de 30 dias.
A fim de que o usuário publicador tenha neste manual todas as informações
relevantes, são apresentadas, a seguir, as datas e prazos pertinentes ao
processo de transição entre as publicações impressas e eletrônicas, assim
como as regras gerais do processo, definidas pelo Ato Conjunto do CSJT e
TST GP nº 15, de 5 de junho de 2008.

3.1. DATAS E PRAZOS - ATO CSJT TST GP Nº 15
Evento

Datas e Prazos

Início da Publicação de matérias no Diário da
Justiça do Trabalho Eletrônico.
Início da publicação dos expedientes dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
Manutenção de publicação simultânea (DJTE
e sistemática utilizada pelo Tribunal).
Data da publicação.

Início dos prazos processuais.
Início dos prazos processuais durante a
publicação simultânea no DJTE e no DJ ou
versão atual utilizada pelo órgão publicador.
Periodicidade do Diário
Trabalho Eletrônico.

da

Justiça

Horário-limite para o envio de matérias.
Exclusão de matérias enviadas.

do

9 de junho de 2008.

Referência – ATO
nº 15
Art. 3º, caput

De acordo com cronograma a
ser fixado pela Presidência do
CSJT.
Mínimo trinta dias após o início
no DJTE.
Primeiro dia útil seguinte ao da
divulgação do DJTE no Portal
da JT.
Primeiro dia útil que seguir à
data da publicação.
Aferidos pelo sistema antigo de
publicação.

Art. 3º,
único

Diariamente, de segunda a
sexta-feira, a partir de zero hora
e um minuto, exceto nos
feriados nacionais.
18 horas do dia anterior ao do
agendado para divulgação.
19 horas do dia anterior ao da
divulgação.

Art. 7º, caput
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parágrafo

Art. 4º
Art. 6º

Art. 6º, parágrafo
único
Art. 25, parágrafo
único

Art. 17
Art. 18
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3.2. PROCEDIMENTOS - ATO CSJT TST GP Nº 15
Referência –
ATO nº 15

Evento

Ação

Ocorrência de problemas técnicos
não solucionados até as 11 horas.

A publicação do dia não será efetivada
e o fato será comunicado aos gestores
do sistema para que providenciem o
reagendamento das matérias.
A data de divulgação será o primeiro dia
útil imediato.

Art. 7º, § 1º

O presidente do órgão publicador
baixará
ato
de
invalidação
da
publicação da matéria e determinará a
sua republicação.
Serão automaticamente reagendadas
para o primeiro dia útil subseqüente.
O gestor do órgão publicador deve
intervir para alterar a data ou excluir as
matérias.
Serão enviadas mensagens eletrônicas
aos gestores, gerentes e publicadores
dos órgãos e unidades atingidas.
Gestor do órgão atingido deve intervir
para alterar a data ou excluir a matéria,
caso contrário a matéria será publicada.
A matéria será rejeitada no envio.

Art. 7º, § 3º

Será aceito, caso haja confirmação para
essa data.
Trinta últimas edições.

Art. 8º, IV

Mediante
requerimento
formulado
diretamente ao gestor do órgão
publicador
No
período
em
que
haverá
simultaneidade na publicação no DJTE
e no DJ ou na versão atual utilizada
pelo órgão publicador.
Horário oficial de Brasília.

Art. 9º, § 1º

Indisponibilidade do DJTE, entre 11
e 18 horas, por período superior a
quatro horas.
Indisponibilidade do DJTE, entre 11
e 18 horas, por período superior a
quatro
horas,
que
requeira
republicação de matérias.
Cadastramento de feriado nacional
com matérias já agendadas para
mesma data.

Cadastramento de feriado regional
com matérias já agendadas para a
mesma data.
Agendamento de matérias para
publicação em dia cadastrado como
feriado nacional
Agendamento de matérias para
feriados regionais
Acesso, consulta e download das
edições anteriores do DJTE no
Portal.
O acesso e consulta às edições
anteriores a 30.ª do DJTE.
Informação da data do início da
publicação exclusiva no Diário da
Justiça do Trabalho Eletrônico.
Horários considerados para o DJTE.
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Art. 8º, II
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Art. 9º, caput
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25,
parágrafo
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5

Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico - DJTE

4. ACESSO AO SISTEMA
O acesso ao DJTE pelo Portal da Justiça do Trabalho será realizado pelo
endereço www.jt.jus.br, clicando-se no botão correspondente ao Diário da
Justiça do Trabalho Eletrônico para que seja apresentada a tela inicial do
sistema Diário Eletrônico.

A tela inicial do sistema é apresentada (vide figura a seguir).
As
funcionalidades permitidas ao público em geral estarão disponíveis nesta tela,
não sendo necessário cadastramento prévio.
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5. ACESSO ÀS PUBLICAÇÕES
O público poderá acessar as publicações mediante a recuperação do caderno
de cada tribunal ou consultando uma matéria específica nas opções Pesquisar
Diário ou Pesquisar Matérias, respectivamente.

5.1. PESQUISAR DIÁRIO
Esta opção é utilizada para pesquisar cadernos de Diários já divulgados no
Portal da Justiça do Trabalho.
Para utilizá-la, o usuário deverá clicar na opção
Pesquisar Diário e digitar os caracteres de
segurança (a) mostrados na tela.

O prenchimento da Caixa
de Texto (f) com os
caracteres da imagem é
de
preenchimento
obrigatório.

Os campos Data Inicial (b) e Final de
Divulgação (c), Tribunal (d) e Caderno de
Publicação (e) são de preenchimento opcional.

Clique no botão Pesquisar (g) ou tecle F7 para realizar a pesquisa.

f

a

g
b

c
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A tela a seguir apresenta o resultado de uma
pesquisa das publicações no Diário Eletrônico
no dia 17/06/2008. Para baixar um caderno
para o seu microcomputador, clique no botão
Baixar.

Será possível pesquisar
publicações anteriores até
a 30ª edição.

5.1.1. FUNCIONALIDADES DO ARQUIVO PDF
O arquivo pdf do DJTE possui as seguintes funcionalidades que auxiliarão a
pesquisa no DJTE:
- permite pesquisa;
- possui estrutura de marcadores para as unidades publicadoras e tipos de
matérias;
- pode conter anexos.
A forma de utilização dessas funcionalidades é apresentada nos próximos
subitens.
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5.1.1.1.

PESQUISA NO PDF

A pesquisa pode ser executada de duas formas no Adobe Reader: a primeira
por meio do menu Editar, na opção Localizar (CTRL+F), onde será
apresentada uma caixa de diálogo para que seja digitado o texto que se deseja
procurar, conforme demonstrado na próxima tela.
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A segunda forma é acessando o menu Editar, na opção Pesquisar
(SHIFT+CTRL+F). Essa segunda opção apresentará uma janela extra com
diversas opções de pesquisa, conforme demonstrado nas telas a seguir:
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5.1.1.2.

USO DE MARCADORES

A estrutura de marcadores apresenta, no Diário Eletrônico, a ordem em que as
matérias foram publicadas, divididas por unidades publicadoras e tipos de
matérias.
Para visualizar essa estrutura, clique na Aba Vertical a esquerda (a). Clicando
sobre a Unidade Publicadora (b) ou o Tipo de Matéria (c), o cursor se
deslocará para a página onde o correspondente texto se inicia.

a

b

c
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5.1.1.3.

ACESSO AOS ANEXOS

As matérias que possuam formatação própria e/ou não seja possível formatálas dentro do padrão de duas colunas do diário, serão publicadas em anexos.
Os anexos de uma matéria poderão ser visualizados de duas maneiras:
- diretamente aos documentos, por meio do link (a) existente na tabela de
anexos, disposta ao final da matéria;

a

Manual do Usuário – Módulo Público (Versão 1.0)

12

Diário da Justiça do Trabalho Eletrônico - DJTE
ACESSO ÀS PUBLICAÇÕES - PESQUISAR DIÁRIO

- clicando no ícone de anexos (b) disponível na ferramenta Adobe Reader,
que apresentará a Lista de anexos do DJTE (c).

c
b
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5.2. PESQUISAR MATÉRIAS
Esta opção permite que sejam consultadas matérias específicas, publicadas no
DJTE.
Clique na opção Pesquisar Matérias
e preencha os campos Data Inicial
(a) e a Data Final de Divulgação
(b).

Os campos de data vêm, por padrão,
preenchidos com a data corrente e são
de preenchimento obrigatório.

Preencha os campos opcionais: Número, Ano, Vara, TRT e Seq. do
Processo (c), selecione o Tipo de Matéria (d) e o Tribunal (e). Clique no
botão Pesquisar (f) ou tecle F7.

f
a

b

c

d

e
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O resultado da pesquisa terá a apresentação demonstrada na tela seguinte. A
consulta apresenta 20 matérias por página (a) e as informações podem ser
passadas clicando no botão de navegação (b).

b
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O preenchimento dos campos opcionais é importante para que não sejam
recuperadas muitas linhas, o que poderá gerar um tráfego maior de
informações na linha de comunicação, além de dificultar o acesso à informação
necessária.
Para que não sejam retornadas linhas em um volume que inviabilize o seu
acesso, o sistema dispõe de um parâmetro como limite. Esse limite é de 500
matérias. Caso esse limite seja extrapolado, o sistema apresenta a mensagem
“Foram encontradas n matérias. Por favor, refine sua pesquisa.”, conforme
demonstrado na tela a seguir:
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