
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

     
ATO CONJUNTO PRESI/CR Nº 025, DE 07 DE JULHO DE 2021

Dispõe sobre os procedimentos para

a  apresentação  de  arquivos  de

imagens,  áudios  e  vídeos  para

instruir  processo  judicial

eletrônico  (PJe)  e  dá  outras

providências.

A  EXCELENTÍSSIMA  DESEMBARGADORA  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO E A CORREGEDORA REGIONAL, no uso de

suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO  que  é  direito  da  parte  instruir  suas  peças

processuais  com as  provas que  pretende produzir,  inclusive imagens,

áudios e vídeos;

CONSIDERANDO que para assegurar o contraditório e a ampla

defesa é necessário dar meios para a parte adversa ter acesso às provas

apresentadas;

CONSIDERANDO o princípio da instrumentalidade das formas e o

princípio da finalidade dos atos processuais, e a necessidade de se dar

continuidade nas atividades de primeiro e segundo graus de jurisdição

do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região;

CONSIDERANDO o disposto no art. 12, caput e § 1º, da Lei n.

11.419/2016, e no art. 195 do CPC, com relação à segurança dos dados

dos processos eletrônicos;

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a apresentação dos

arquivos de imagens, áudios e vídeos em processos eletrônicos,

RESOLVEM, ad referendum do egrégio Tribunal Pleno:

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para a apresentação de

arquivos de imagens, áudios e vídeos para instruir processo judicial
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eletrônico (Pje).

Art. 2º A apresentação de arquivo audiovisual para instruir

processo judicial eletrônico (PJe), previsto no § 4º do art. 14 da

Resolução n. 185/2013 do CNJ, é feita no Portal PJe Mídias (Portaria n.

61,  de  31  de  março  de  2020,  do  CNJ),  pelo  endereço  eletrônico

https://midias.pje.jus.br/, com a identificação da chave de acesso ao

arquivo audiovisual que deve ser informado no processo eletrônico por

meio da petição inicial, peça de resposta ou de petição avulsa.

Art. 3º Para acessar o Portal PJe Mídias como advogado é

necessário o cadastramento prévio no sistema Escritório Digital do CNJ,

pelo link: https://www.escritoriodigital.jus.br.

Parágrafo Único. Realizado o cadastro no Escritório Digital

do CNJ, o advogado é cadastrado automaticamente no Portal PJe Mídias,

devendo acessá-lo com as mesmas credenciais.

Art.  4º  Para  acessar  o  Portal  PJe  Mídias  como  perito  é

necessária  a  solicitação  de  cadastramento  por  meio  do  Canal  de

Atendimento  ao  Público  Externo  (CAPE),  pelo  link:

https://cape.trt8.jus.br.

Parágrafo Único. Realizado o cadastro pelo TRT8, o perito

acessará o Portal PJe Mídias com a credencial fornecida.

Art. 5º Para o envio de arquivos audiovisuais ao Portal PJe

Mídias,  deve  ser  utilizado  o  sistema  PJe  Mídias  Desktop,

disponibilizado para download no portal do TRT da 8ª Região.

§ 1º Uma vez instalado o PJe Mídias Desktop no computador de

uso pessoal, a credencial de acesso a este sistema é a mesma utilizada

no Portal PJe Mídias, conforme termos do art. 2º e 3º.

§ 2º Com a conclusão do upload do arquivo audiovisual, por

meio do PJe Mídias Desktop, este será disponibilizado no Portal PJe

Mídias, de forma automática, após o processamento do arquivo que é

iniciado  posteriormente à sincronização.
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§ 3º Incumbirá àquele que apresentar os arquivos zelar pela

sua qualidade, sendo que os originais deverão ser preservados pelo seu

detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória do

processo onde foi produzida a prova, ressalvada e inclusa a hipótese do

artigo 975, § 2º do CPC.

§ 4º A citação do detentor do documento em Ação Rescisória

proposta interrompe o prazo do § 3º deste artigo.

§ 5º O sistema PJe Mídias admite o armazenamento apenas de

arquivos no formato MP4.

§ 6º Os arquivos audiovisuais apresentados no PJe Mídias não

têm o caráter sigiloso. Sendo este o caso, mediante critério da parte

que deseja a produção da prova ou perícia, esta deve ser apresentada na

respectiva unidade judiciária em meio que garanta seu sigilo.

§ 7º Os arquivos audiovisuais apresentados no PJe Mídias,

após serem assinados, não poderão mais ser excluídos da plataforma,

cabendo ao magistrado atribuir a estes o valor que entender pertinente,

em decisão fundamentada.

Art. 6º  Este Ato Conjunto  entra em vigor na data de sua

publicação, validando-se as mídias enviadas ao Sistema em data anterior

à publicação do presente ato conjunto.

Publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.

GRAZIELA LEITE COLARES

Desembargadora Presidente

MARY ANNE ACATAUASSÚ CAMELIER MEDRADO

Corregedora Regional
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