REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
GUSTAVO
RAYMON
DI
CHAVES

MALOTE DIGITAL

Tipo de documento: Administrativo
Código de rastreabilidade: 590202117621237
Nome original: SGE-2577 - Ofício Circular CPJe 004 - Marcação de status de audiencia
no AUD (JTe) - assinado (1).pdf
Data: 26/04/2021 16:23:39
Remetente:
Ronaldo
SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Assinado por:
Não foi possível recuperar a assinatura
Prioridade: Normal.
Motivo de envio: Para conhecimento.
Assunto: OFÍCIO CIRCULAR CSJT.CPJe.SETIC No 4 2021 - Marcação do estado da audiência no A
UD - Audiências videogravadas - Interação com o aplicativo JTe.

Documento 2 do PROAD 17026/2021. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2021.TKRV.HSMH:
https://proad.trt2.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

OFÍCIO CIRCULAR CSJT.CPJe.SETIC Nº 4/2021
Brasília, 20 de abril de 2021.
As Suas Excelências os Senhores Desembargadores Coordenadores
dos Comitês Gestores Regionais do Sistema Processo Judicial
Eletrônico.

Marcação do estado da audiência no AUD - Audiências
videogravadas - Interação com o aplicativo JTe.

Assunto:

Senhor(a) Desembargador(a) Coordenador(a),
Cumprimentando Vossa Excelência, solicito a gentileza
de que esse Tribunal adote os procedimentos necessários, caso
ainda não tenha feito, para que os secretários façam a devida
marcação do estado da audiência em campo próprio no AUD.
Como é de amplo conhecimento, a plataforma oficial de
videoconferência para a realização de audiências nos órgãos da
Justiça

do

Trabalho

(ZOOM),

determinada

pelo

Ato

Conjunto

TST.CSJT.GP nº 54/2020, não dispõe de integração com o PJe ou
com o sistema AUD, inviabilizando uma informação mais apurada
acerca

do

andamento

das

audiências

da

pauta

às

partes

e

procuradores.
Isso

gera

ansiedade

e

um

grande

desconforto,

na

medida em que são todos colocados em salas virtuais de espera
e ali ficam sem qualquer informação até que sejam chamados a
participar da sua audiência, as quais nem sempre acontecem no
horário programado.
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Este problema, felizmente, pode ser resolvido com o
acompanhamento da pauta pelo aplicativo de celular JTe, o qual
dispõe, também, de uma versão “web”.
De fato, o JTe apresenta em tempo real o estado da
audiência,

conforme

as

marcações

sejam

efetivadas

pelos

secretários durante a sessão (“Não apregoada”, “Em andamento”,
"Suspensa"

e

procuradores

“Finalizada”),
saibam

permitindo

exatamente

o

que

que

está

partes

e

acontecendo

a

qualquer momento.
Para tanto, é preciso que seja feita a configuração
do AUD, bem como que haja determinação para que os secretários
se atentem a essas marcações a cada audiência.
Diante disso, encaminhamos anexo tutorial elaborado
pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região com o
passo a passo para configuração do AUD e como realizar as
devidas marcações.
Além
sugerimos

que

ferramenta,

disso,
este

bem

para

fomentar

Regional

faça

como

recomende

a

uma

que

utilização
ampla

os

do

JTe,

divulgação

juízes

insiram

da
nos

despachos e/ou notificações a orientação às partes e advogados
de como acompanhar o andamento da pauta pelo aplicativo JTe.
Na
Excelência,

expectativa
reitero

Nacional

pelo

voltados

ao

apoio

os
e

da

costumeira

agradecimentos
colaboração

aperfeiçoamento

do

nas

Sistema

atenção
dessa
ações
PJe,

de

Vossa

Coordenação
e

no

projetos
âmbito

Justiça do Trabalho.
Atenciosamente,

FABIANO DE ABREU PFEILSTICKER

Juiz Auxiliar da Presidência do TST e do CSJT
Coordenador Nacional do Sistema PJe
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