1.2.3. Serviço de envio de andamento processual - TST-PUSH
O Tribunal Superior do Trabalho oferece o serviço de envio de
andamento processual, por e-mail, aos interessados previamente
cadastrados no Portal do TST na rede mundial de computadores.
É um serviço informativo e gratuito que não implica em penalidade
para o Tribunal, caso não seja possível a remessa dos dados em
qualquer dia por motivo de força maior.
O TST-PUSH oferece alternativas para geração de arquivos com
periodicidade diária, semanal ou mensal.
USUÁRIOS: É de livre acesso a qualquer cidadão.
CANAL DE ACESSO:

⚫

Cadastro prévio no Portal do Tribunal Superior do Trabalho ou
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

⚫

Informar os dados solicitados no cadastramento de novos
usuários

CADASTRAMENTO DE NOVOS USUÁRIOS
Siga os seguintes passos:
1. Na página de Serviços do Portal do TST ou do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, clique no link "Informação processual por email (PUSH)";
2. Na janela TST Push – "Cadastramento", preencha todos os
campos com seus dados; as informações solicitadas no
cadastramento são de preenchimento obrigatório;
3. Selecione o botão "GRAVAR";
4. Será enviada uma mensagem de confirmação de cadastro para
o e-mail indicado;

ENDEREÇO ELETRÔNICO:
TST > SERVIÇOS >INFORMAÇÕES PROCESSUAIS POR E-MAIL (PUSH)
TST > SERVIÇOS > SERVIÇOS
PROCESSUAIS POR E-MAIL

REQUISITOS:

PROCESSUAIS >INFORMAÇÕES

5. Quando receber o e-mail, leia as instruções e confirme o
cadastro;
6. Em seguida, acesse novamente o link "Informação processual
por e-mail(PUSH)";
7. Na parte "Já sou cadastrado", digite o e-mail cadastrado, sua
senha e clique no botão "ENTRAR"; a senha é criada pelo próprio
usuário no ato do cadastramento;
8. Os andamentos dos processos listados serão automaticamente
remetidos ao e-mail cadastrado.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO
Consulte regras para utilização do serviço em:
TST> SERVIÇOS>SERVIÇOS PROCESSUAIS>INFORMAÇÃO POR E-MAIL (PUSH)> REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO TST PUSH

MANUAL DO USUÁRIO
Consulte sobre exclusão do cadastro, esquecimento de senha, consulta e alteração de cadastro, consulta e alteração de processos
cadastrados, além da inclusão de novos processos em:
TST>SERVIÇOS>SERVIÇOS PROCESSUAIS> INFORMAÇÃO PROCESSUAL POR E-MAIL (PUSH)> AJUDA

SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS:
(0xx61) 3043-4040

