MANUAL DE OPERAÇÃO DA CERTIDÃO ONLINE

EMISSÃO DE CERTIDÃO

Para emitir a certidão siga os seguintes passos:
a) entre no site do TRT24 no endereço www.trt24.jus.br;
b) vá na seção de CERTIDÃO, no menu lateral direito;
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c) escolha o tipo de documento (CPF ou CNPJ) da parte demandada, digite-o no campo específico e clique em
pesquisar (aba Emissão de Certidão Online).

d) O nome, relacionado ao CPF ou CNPJ informado, será buscado na base de dados da Receita Federal do
Brasil (RFB).
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e) Confira o nome apresentado, se corresponde ao CPF ou CNPJ informado, e só então digite o código captcha
no campo em branco:

f) Clique no botão a GERAR CERTIDÃO e a Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas referentes ao
CPF/CNPJ informado, como parte do polo passivo da ação, será apresentada.

g) Você poderá visualizar a Certidão gerada arrastando a barra de rolagem (1) verticalmente.
h) Para salvar a Certidão basta clicar em DOWNLOAD CERTIDÃO (2).
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Observações:
1.
2.
3.

A qualquer momento você pode clicar em NOVA CONSULTA para iniciar novamente todo o
procedimento de geração de uma nova certidão.
Se digitar o documento (CPF/CNPJ) errado, o demandado não será validado na Receita Federal e
não será possível verificar se há ações trabalhistas contra esta pessoa ou empresa.
O código de verificação apresentado na tela, após a consulta do CPF/CNPJ, é premissa para a
geração da Certidão. Este código assegura este Tribunal que o solicitante não é um robô, ou seja,
que não é um procedimento computacional que está tentando buscar diversas certidões de maneira
automatizada. Este é um procedimento de segurança a fim de evitar ataques cibernéticos no sistema
de emissão Certidões.

AUTENTICAÇÃO DA CERTIDÃO

Para verificar a autenticidade da certidão repita os passos a) e b) já explicados anteriormente na Emissão
da Certidão, depois siga os seguintes passos:
c) Na aba AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÃO, preencha o IDENTIFICADOR e o CÓDIGO DE
AUTENTICAÇÃO e clique em VERIFICAR.

A Certidão emitida possui um Identificador e um Código de Autenticação no último parágrafo do corpo
do texto, veja:
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d) Será apresentada a tela de autenticação da certidão:

e) para salvar a certidão original basta clicar em DOWNLOAD CERTIDÃO;
f) para salvar o registro de autenticidade basta clicar em DOWNLOAD AUTENTICAÇÃO;

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
1.
2.

3.

4.
5.

Este recurso somente verifica a autenticidade do documento, ou seja, certifica que a Certidão
correspondente é um documento emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região;
Não tem validade jurídica o registro de autenticidade impresso, somente é possível atestar a
autenticidade da Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas (CDAT) através da aba
AUNTENTICAÇÃO DA CERTIDÃO que está no site deste Tribunal; e
RATIFICA-SE que a Certidão tem a validade de 30 dias, sendo que a autoridade interessada deverá
se atentar a este prazo a partir da data da emissão da mesma, que se encontra no corpo da Certidão.

A qualquer momento você pode clicar em NOVA CONSULTA para iniciar novamente todo o
procedimento.
Os dados de identificador e código de autenticação serão utilizados para buscar a referida certidão
na base de dados. Caso algum dígito esteja errado a certidão não será encontrada.

