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ADVOGADOS  

1. Acervo Geral no “Menu Painel” do advogado: versão 

KZ. 

O advogado, ao logar no Sistema PJe, e clicar no ícone “Meu Painel”, terá acesso 

a listagem de processos em que atua como advogado do polo ativo, passivo ou 

de outros participantes, bem como nos que seja parte principal do processo. 

Ou seja, por meio do ícone “acervo global” serão listados todos os processos em 

que já tenha solicitado habilitação anteriormente, além dos que o causídico é 

parte principal do processo. 

 

OBS: Se o advogado clicar em Meu Painel e aparecer um aviso, deverá marcar 

que o aviso está lido para ter acesso aos ícones “meu painel”, “agrupadores”  e 

“pendentes de manifestação”. 

No acervo geral, o sistema exibirá a listagem de processos em novo layout com  

os seguintes campos de pesquisa/filtro: 
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- Classe Judicial 

- Órgão Julgador 

  - Fase Processual 

- CPF/CNPJ 

- Juízo 100% Digital: os processos que tramitarem sob este Juízo serão 

destacados com a logomarca . 

 

Nesta tela, será possível “peticionar” nos processos, clicando no ícone da 

canetinha . 
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2. Novo menu “Petições pendentes de assinatura”. 

A tela de “petições pendentes de assinatura” foi aprimorada na versão 2.8 do 

PJe e está atualizada. 

O advogado,ao acessar o Menu Completo – Peticionamento – petições 

pendentes de assinatura, terá acesso a listagem de todos os documentos que 

inseriu e gravou anteriormente, mas ainda não assinou.  
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Será apresentada a seguinte tela: 

 

 

Neste momento, será possível retificar o documento anteriormente criado por 

meio da “canetinha” ou apenas assinar, clicando no cadeado ao lado do 

processo. 

Ademais, existe também a possibilidade de assinatura dos documentos em lote, 

selecionando os Check Box  dos processos e o ícone do cadeado na primeira 

linha da página. 

 

3. Novo menu “peticionamento avulso”. 

A versão 2.8 do Sistema PJe trouxe um aprimoramento do painel do advogado 

na tela de peticionamento avulso. 



 

 
 
 

Coordenadoria de Apoio ao PJe e Sistema e-Gestão do TRT da 11ª Região                               
e-mail: nucleo.pje.egestao@trt11.jus.br 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 
 

7 

 
 

Essa tela permite ao usuário Advogado protocolar petição em processo que não 

possua habilitação, ou seja, que não esteja cadastrado no sistema como 

representante judicial de nenhuma das partes do processo. 

Para acessá-la, basta clicar em Menu completo – Peticionamento - 

Peticionamento Avulso. 

 

Aparecerá o seguinte alerta: 
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Após clicar em OK, deve-se digitar o número do processo e selecionar a lupa 

“pesquisar”.  

 

O sistema exibirá os seguintes campos na aba "Processo": 

Número: Esse campo exibe a sigla da Classe Judicial e o número do processo. 

Logo abaixo, exibe os nomes das partes do processo, se o processo não tramitar 

em segredo de justiça. O campo número do processo possui um link de acesso a 

"Consulta Processual", se o processo não tramitar em segredo de justiça. 

Órgão Julgador Colegiado (exibido somente no 2º e 3º Grau) 

Órgão Julgador 

Data de Autuação (exibir a data de autuação + hora) 

E os botões “Peticionar” e "Cancelar" 
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Ao clicar em “peticionar, será aberta uma mensagem de alerta: 

 

Se clicar em “sim”, o sistema exibe uma nova aba “Peticionar” com as seguintes 

características: 

- A opção PDF selecionada por padrão 

- O "tipo de documento" é “Manifestação” e a descrição é “peticionamento 

avulso”, os quais não permitem alteração. 
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Após inserir o documento principal e clicar no botão SALVAR, será aberta a aba 

“anexos”. 

 

 

Por fim, basta salvar novamente que será possível assinar o documento e juntar 

ao processo. 
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4. Menu “Solicitação de habilitação”. 

A versão 2.8 também aprimorou a tela de solicitação de habilitação dos 

advogados. 

 

 

Neste campo, deve-se digitar o número do processo e selecionar a lupa.O 

sistema realizará a pesquisa e exibirá os dados do processo com as informações: 
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- Número: Esse campo exibe a sigla da Classe Judicial e o número do processo 

(link de acesso a "Consulta Processual"). Logo abaixo, exibe os nomes das partes 

do processo, se o processo não tramitar em segredo de justiça. 

- Órgão Julgador Colegiado (exibido somente no 2º e 3º Grau). 

- Órgão Julgador. 

- Data de Autuação (exibir a data de autuação + hora). 

 

Ao clicar no ícone “solicitar”, abrirá a seguinte tela para que o advogado 

selecione qual parte representa: 
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Após selecionar a parte que representa, deverá clicar nas demais abas para 

prosseguir. 

Na aba “vincular outros advogados, será listado por padrão o advogado que 

está logado no PJe e solicitando habilitação. 

Contudo, também existe a possibilidade de ele adicionar outro advogado para 

também ser habilitado ao processo por meio do ícone verde 

(adicionar nova vinculação) em destaque abaixo: 

 

 

Por fim, deve-se selecionar a aba “peticionar” para incluir a procuração aos 

autos. 

Após assinar a procuração, todos os advogados que foram incluídos na aba 

“vincular outros advogados” estarão cadastrados no processo e com acesso aos 

autos. 
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A Vara poderá consultar, por meio do menu do processo - histórico de 

retificação de autuação, a data em que o advogado se habilitou, bem como o 

advogado responsável por habilitar os outros advogados no processo. 

 

5. Painel de perícias para os advogados 

O advogado, a partir da versão 2.8, poderá consultar as perícias dos seus 

processos e acompanhar as situações que se encontram, além de visualizar os 

laudos das perícias. 

Haverá um ícone específico no Menu lateral de perícias. 

 

Ao ser selecionado, por padrão, aparecerão as perícias que estejam com o status 

“aguardando laudo”. 
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Caso seja removido o filtro de perícias “aguardando laudo” (clicando no X – 

Remover filtro), serão listadas todas as perícias com o status “Finalizada” e 

“Redesignada”. 
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6. Tela detalhes do processo KZ 

Ao pesquisar um processo em seu acervo geral, para acessar os documentos do 

processo, o advogado deverá clicar no ícone KZ  “Detalhes do 

Processo”. 

 

Os documentos serão dispostos da seguinte forma:  
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O advogado só conseguirá veros movimentos, quando selecionar o ícone 

amarelo em destaque na figura acima.
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só conseguirá veros movimentos, quando selecionar o ícone 

amarelo em destaque na figura acima. 

 

Gestão do TRT da 11ª Região                               

só conseguirá veros movimentos, quando selecionar o ícone 


