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Pedido de Preferência 
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Para realizar o cadastramento de pedido de preferência em pauta de Sessão do Sistema PJe, 

siga as seguintes orientações: 

No Portal do TRT, acessar o menu Acompanhamento Processual>2º Grau e Pedido de 

Preferência – PJe – Consulta pela data de Sessão; 

 

 

 

Será exibida a página abaixo: 
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Informe os campos como seguem: 

<Órgão Julgador>; 

<Ano>; 

<Mês>.  Após, clique o botão [Seguinte].   

O sistema realizará uma consulta interna, exibindo o campo <Dia> com todas as datas de Pauta 

de Sessão, conforme o Órgão Julgador, o Ano e o Mês informados. 

 

Selecione o dia de Sessão de seu processo e clique o botão [Consultar].  Sistema exibe a 

Relação de Pauta, conforme imagem: 
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Observe que ao lado de cada processo da Lista é exibido um link para registro da “Solicitação 

de Pedido de Preferência”. Clique sobre o mesmo. 

O sistema exibirá página para informar os dados da OAB do Advogado que deseja cadastrar o 

pedido de preferência. Informe os dados de cada campo e clique o botão [Procurar]. Sistema 

exibirá os dados do Advogado consultado e logo abaixo os polos do processo com o(s) 

respectivo(s) nome(s) da(s) parte(s). Ao lado de cada parte, será exibido o botão [Incluir 

Preferência]. 
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Clique o botão [Incluir Preferência] de acordo com a parte assistida. Será exibida página com 

mensagem de sucesso: 
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Notas importantes: 

♦ O Pedido de preferência somente poderá ser feito por advogados cadastrados e ativos no 

sistema do PJe de 2ºGrau; 

♦ As preferências somente poderão ser solicitadas a partir de dois dias úteis antes da sessão 

de julgamento e até às 23h59min da véspera do dia da sessão; 

♦ A listagem do pedido de preferência poderá ser consultada durante os dois dias em que a 

preferência poderá ser solicitada e no próprio dia da sessão. 

 

 


