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Certidões
Apresentação
Este sistema consulta, no banco de dados do PJe, a parte pesquisada, a fim de averiguar a existência de processos em trâmite ou arquivados provisoriamente em que esta figure
no polo passivo. Ao término da consulta, exibirá uma certidão positiva ou negativa de ações trabalhistas.
Ao acessar a ferramenta Certidões, o usuário será apresentado a uma tela como esta:

Para gerar uma nova certidão, deve-se clicar no botão “Emitir”; por outro lado, caso deseje consultar uma certidão já gerada, por meio do respectivo código, deve-se pressionar
o botão “Verificar”.

Emitindo Certidões
A geração de certidões pode ser feita consultando a parte pela raiz do CNPJ ou pelo CPF (campos obrigatórios), podendo somar, ainda, o trecho do nome, caso não tenha
certeza de que a parte está cadastrada com o documento que a identifica. O sistema não é case sensitive, isto é, não faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas para
sua busca, bem como ignora caracteres não alfanuméricos (sinais, pontuação) que, porventura, sejam incluídos no campo de busca, exemplo: caso digitado zaffari - Bourbon, o
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sistema buscará por Zaffari Bourbon, independentemente da caixa da fonte (maiúscula ou minúscula). Avulta-se, no entanto, que o sistema não desprezará números, destarte,
a pesquisa Zaffari4Bourbon ou Zaffari 4 Bourbon será feita varbatim, não removendo o numeral para consulta no banco de dados.

Emissão de certidão por CNPJ
Para emitir uma certidão buscando-se por uma parte cujo documento fiscal é um CNPJ, basta clicar em Emitir na tela inicial, digitar a raiz do CNPJ no campo respetivo,
marcar o checkbox “não sou um robô” do reCAPTCHA e, finalmente, no botão “Emitir”, o qual ficará desabilitado até que os passos anteriores estejam completos. O sistema só
permite o preenchimento da raiz do CNPJ, porquanto consultará todos os registros, matriz e filiais, com o fito de resultar no retrato mais fiel possível da situação da parte
pesquisada.

Após efetuar a consulta, há dois resultados possíveis:
1. Certidão negativa: nesse caso, o sistema apresentará uma mensagem informando não constar, para a pessoa consultada, ações trabalhistas em tramitação ou
arquivados provisoriamente no respectivo Tribunal.
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1. Certidão positiva: o sistema encontrou registros de processos cuja parte consultada figure no polo passivo, listando-os agrupados por comarca ou Órgão Judicial. O
campo destacado em amarelo é o código de verificação, utilizado para consulta de certidões já emitidas, o que será tratado ulteriormente.
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A ferramenta costuma levar mais tempo para finalizar a busca, podendo seu progresso ser visualizado na barra destacada na imagem logo subsecutiva:

Emissão de certidão por CPF
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php?title=Certidões&acti
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O processo de emissão de certidão por CPF é deveras similar ao por CNPJ. Basta selecionar o botão CPF no campo “Critério de pesquisa da parte”, digitar o CPF completo
(como pessoa física é única, não possuindo filiais, não há como digitar somente a “raiz”), marcar o reCAPTCHA e clicar em “Emitir”.

Os possíveis resultados são os mesmos, isto é, certidão positiva ou certidão negativa.

Emissão de certidão por trecho do nome
Para o caso de partes em que não se tenha certeza de seu registro pelo documento fiscal buscado, há o campo “Trecho do nome”. Desse modo, pode-se proceder numa consulta
mais abrangente do que apenas pelo CPF ou CNPJ:
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Os resultados vinculados ao trecho do nome serão identificados com um “H” (de homônimo) entre parênteses:

Independentemente do tipo de busca ou do resultado da certidão emitida, será exibido em seu epílogo os seguintes observações:
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Verificação de Certidões
As certidões emitidas podem ser verificadas consultando-se seu código de verificação. Para isso, deve-se clicar em “Verificar” na tela inicial, colar ou digitar o código de
verificação da certidão a ser consultada e pressionar o botão “Verificar”:

Feitos os passos supramencionados, a certidão referente ao código de verificação buscado será exibida:
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