
Terça-feira, 13 de abril de 2010.

sgp.comunicacao@trt18.jus.br

 2
0
 a

n
o
s 

 t
ra

b
a

lh
a

n
d

o
 p

o
r 

v
o
cê

Novas Varas do Trabalho do interior 

As Varas de Trabalho de Porangatu, São Luís, Goiás, Catalão, e a 2ª, 3ª e 4ª VTs de 

Anápolis vão aderir ao processo digital no dia 2 de maio. A partir desta data,  as ações 

protocoladas nessas unidades serão totalmente virtuais, o que permitirá ampla publicidade 
de todos os atos processuais praticados pelas VTs, na rede mundial de internet.

O TRT de Goiás desenvolveu um programa próprio que já está sendo utilizado, com 

sucesso, pelas Varas do Trabalho de Posse, Iporá e 1ª VT de Anápolis desde agosto de 2009.  

Cooperação técnica

iniciam processo totalmente virtual

Segundo explicou o diretor de Tecnologia da Informação, Humberto Magalhães 

Ayres, a expectativa é de que até o fim do ano todas as 36 Varas do Trabalho da 18ª Região 
adotem o processo eletrônico de acordo com a ordem de implantação estabelecida pela 

Comissão Multidisciplinar de Tecnologia da Informação e Comunicação (Comtic). A 

comissão tem como integrantes os desembargadores Breno Medeiros e Paulo Pimenta, os 

juízes Renato Hiendlmayer, César Silveira, Israel Brasil Adourian, Kleber Waki e Platon 

Neto, e os diretores  Marcelo Marques, Marcos Antunes, José Everson, Absayr Souza e o 

assessor da presidência Fernando Tormin.

No final de março, os presidentes do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

(CSJT) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro  Milton de Moura França e 

Gilmar Mendes, respectivamente, assinaram um termo de cooperação técnica visando a 

implantação do processo eletrônico em todas as instâncias da Justiça do Trabalho. De 

acordo com documento, o CSJT desenvolverá, a partir do sistema implantado pela Justiça 

Federal, o Processo Judicial Eletrônico (PJE) adapatado ao processo trabalhista. Os 

Tribunais Regionais do Trabalho, inclusive o de Goiás, formalizaram adesão ao novo 

projeto, denominado Creta II/PJE. Mas enquanto esse sistema não ficar pronto, as varas do 
trabalho da 18ª Região continuarão a utilizar o modelo já em funcionamento. 


