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Introdução

Sistema voltado para os advogados, magistrados, servidores e público em geral interessado na

jurisprudência interna do TRT 13ª região. 

São oferecidas várias opções de busca de forma intuitiva. Toda a base de documentos do PJe,

acórdãos, decisões, despachos, sentença estão disponíveis para consulta pública.

Também é possível  realizar  acesso  autenticado,  se  o  usuário  já  é  cadastrado no PJe,  para

permitir uma maior integração entre o sistema de jurisprudência e o PJe. A autenticação não é

obrigatória, todo o acervo está disponível para consulta pública exceto se o documento buscado

possuir restrições de acesso.

O sistema de jurisprudência do TRT 13ª região é uma ferramenta intuitiva e bastante útil para o

público em geral e participantes da justiça do trabalho.

Todo o acervo de decisões, despachos, sentenças e acórdãos estão disponíveis para consulta de

forma otimizada com o intuito de dar maior celeridade e publicidade aos atos emanados da

justiça trabalhista.

https://pje.trt13.jus.br/jurisprudencia/



Pesquisa livre (texto livre)

Ao pesquisar por qualquer texto (por exemplo: “insalubridade”) e clicar no botão “Pesquisar”, os

resultados da busca vão aparecer conforme imagem abaixo.

O texto informado na busca ficará destacado em amarelo, o respectivo processo que contém o

texto informado vai aparecer em formato de link.

Ao clicar no número do processo o usuário será levado à consulta pública do PJE, o conteúdo do

respectivo acórdão será exibido.

É possível ordenar os resultados obtidos através do campo “Ordenar por” (barra azul no topo),

também  é  possível  definir  a  quantidade  de  registros  por  página  e  rolar  as  páginas  dos

resultados.

No lado esquerdo é possível refinar os resultados da busca: filtrar por assunto, ano do processo,

tipo de documento, órgão julgador, etc.



Use aspas  para  pesquisas  exatas  de  expressões  ou  palavras  compostas  (Ex.:  “adicional  de

periculosidade”).



Opções de visualização do documento (lado direito do número do processo)

• Inteiro  Teor: Exibe  o  conteúdo  integral  do  documento  (despacho,  decisão,  acórdão,

sentença, etc) em outra aba.

• Ementa: Exibe  o  conteúdo  da  ementa  em  uma  janela  poupup  quando  o  tipo  do

documento for acórdão. Essa opção só aparece para acórdãos.

• Baixar como RTF: Download do documento em formato de texto rico.

• Ícone de informações: Exibe mais informações do documento, tais como: classe do

documento, assunto, data da distribuição, etc.



Pesquisa por tipo de documento e outros filtros

É  possível  filtrar  por  tipo  de  documento  (acórdão,  decisão,  despacho,  sentença)  e  outros

critérios. No exemplo acima a pesquisa vai retornar apenas as decisões e sentenças da 13ª vara

de João Pessoa.

Essa mesma busca também está disponível ao lado esquerdo dos resultados da pesquisa.



Acesso autenticado

No menu superior direito existem três opções: Acesso autenticado, botão home e botão de

ajuda.

Ao clicar em acesso autenticado será exibida uma mensagem, caso o usuário não esteja logado

no PJE, e um botão de acesso ao PJE:

Caso já esteja logado no PJE será exibido um ícone com o respectivo perfil no PJE. Essa opção é

apenas para usuários internos do PJE.

A opção “Home”, a pesquisa atual será resetada (limpa).

A opção “Ajuda” exibirá algumas dicas de pesquisa conforme imagem abaixo.


