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Manual de boas práticas para peritos>
Este é um manual que apresenta a ferramenta PJe-JT, em sua versão 1.12.1.5, 
para os peritos judiciais. Trata-se de um documento para consulta rápida que 
visa a auxiliá-los na utilização do sistema PJe-JT de 1º Grau.

PJe-JT |  Processo Judicial Eletrônico

Dicas e links 
a um clique

Página do 
PJe-JT 
TRT-18ª

PJe Portável                   
(baixe aqui)

Manual PJe-JT 
para peritos 

CSJT

Curso 
autoinstrucional 
CSJT— acessar 
como visitante

http://www.trt18.jus.br/portal/servicos/pje-jt
http://www.trt18.jus.br/portal/servicos/pje-jt
http://www.trt18.jus.br/portal/servicos/pje-jt
http://www1.trt18.jus.br/download/instaladores/Instala_Ambiente_PJe_Portavel.exe
http://www1.trt18.jus.br/download/instaladores/Instala_Ambiente_PJe_Portavel.exe
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Manual_Perito
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Manual_Perito
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Manual_Perito
http://ead.csjt.gov.br/login/index.php
http://ead.csjt.gov.br/login/index.php
http://ead.csjt.gov.br/login/index.php
http://ead.csjt.gov.br/login/index.php
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Painel do Perito

Os processos nos quais o Perito foi designado, pela Unidade Judiciária, para atuar ficam 

listados na página inicial de seu painel, conforme figura abaixo:

1

Na primeira coluna, o ícone  “Ver detalhes” é onde o perito clica para visualizar os do-

cumentos do processo e apresentar manifestações, antes ou após apresentação do laudo 

pericial, tais como laudo complementar, remarcação de data de perícia, etc.

Nas demais colunas são listados o número do processo, a data de marcação, o anexar 
laudo, o status e, por último, o ícone indicando processos com prioridade.
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Consultas processuais

O Perito Judicial tem a possibilidade de consultar seus processos, pelo número, status e 
Órgão Julgador, conforme destacamos na figura abaixo:

2

Para consultar um processo individual, digite o número do processo e desmarque o 

status, no que a consulta retornará só com o processo procurado, independente do status.

Para consultar todos os processos de um determinado Órgão Julgador, basta es-

colher o Órgão Julgador e o status, que retornará todos os processos daquele Órgão com o 

status escolhido. Caso não escolha o status, a consulta retornará com todos os processos 

da Unidade e com todos os status.
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Peticionamento/manifestação nos autos

Para peticionar nos autos, clique no ícone Ver Detalhes, no agrupador Minhas Perícias, 

como   se observa na figura abaixo:

3

Após clicar no ícone Ver Detalhes, surgirá a aba Anexar petições ou documentos:

Em seguida, surgirá o editor de texto do PJe:

ATENÇÃO: é obrigatório preencher a Descrição e escolher o Tipo de 
Documento.

A petição elaborada em outro editor de texto (Word, Notepad, LibreOffi-
ce, etc.) deverá ser colada no campo do editor de texto do PJe-JT.
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Incluir anexos

Após colar a petição/manifestação no editor de texto do PJe-JT, clique no botão Gravar. 

Em seguida, no agrupador Incluir anexos, momento que surgirá o botão Adicionar para 

que se escolham os arquivos em PDF. Lembrando que os arquivos a serem anexados não 

podem ter mais de 1.5 MB de tamanho.

4

Após clicar em Adicionar, abrirá uma janela para que sejam adicionados os arquivos PDF 

diretamente de seu computador. Escolha os arquivos e clique em Abrir.
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Após o procedimento acima, os arquivos serão listados no PJe-JT, logo abaixo do ícone 

Adicionar. Selecione o Tipo de documento. O nome do arquivo, no campo Descrição, 

já virá preenchido com o nome do arquivo PDF. Ainda assim, se for o caso, é possível re-

nomear o arquivo.

Se dois ou mais documentos estiverem sendo juntados, clicando na 
setinha azul para cima e para baixo, é possível alterar a ordem dos 
documentos.
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Apresentar o laudo pericial

O laudo pericial deverá ser anexado por meio do ícone Anexar laudo, disponível na pá-

gina inicial do perito ou no menu Atividades, na funcionalidade Pauta de Perícia, con-

forme indicamos na figura abaixo:

5

É obrigatório o preenchimento do campo Descrição. Também obrigatória a escolha do 

Tipo de Documento, que deverá ser Apresentação de Laudo Pericial:

Caso o laudo seja apresentado em arquivo PDF, é obrigatório confeccionar uma petição 

apresentando o laudo no editor de texto do PJe-JT. Caso prefira, o laudo poderá ser copiado 

e colado no próprio editor de texto do PJe-JT.

Para juntar o Laudo Pericial em PDF, clique em Gravar. Em seguida, no agrupador 

Incluir anexos; tal procedimento fará surgir o botão Adicionar. Dessa forma, inclua o 

arquivo em PDF do laudo pericial:
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Após, clique em Adicionar, escolha os arquivos em PDF para serem juntados. Selecione 

o  Tipo de documento > Laudo Pericial. Em seguida, clique em Assinar e anexar ao 
processo.
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Consultar pauta de perícia

A consulta da Pauta de Perícia está disponível no menu Atividades, na funcionalidade 

Pauta de Perícia:

6

No agrupador Pesquisar Perícias, o perito poderá consultar um processo individual, 

lançando o número completo, ou em parte, no campo, conforme figura abaixo. E, após, 

clique em Pesquisar.

> No mesmo local, selecione 

todos os tipos de Situação, 

escolha um Órgão Julgador 

específico e também o tipo de 
especialidade e período da 
perícia. 

> Clique em Pesquisar. Caso 

não seja selecionado um Órgão 

Julgador específico, a especiali-

dade, ou período, será extraído 

um relatório de todas as perícias 

designadas:




