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PROAD 4.0

Resumo da versão

● Leiaute moderno, mais limpo e com novas cores
● Menu reorganizado para agrupar as funcionalidades de forma mais intuitiva
● Visualização simplificada do histórico de eventos
● Possibilidade de juntar diversos documentos ao mesmo tempo
● Possibilidade de criar, associar e consultar processos com marcadores
● Possibilidade de definir processos como prioritários, se estiverem enquadrados na

lei 12.008/2009 (pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, com deficiência
física ou mental ou ainda doenças graves)

● Novo tipo de acesso para documentos (Público na web) que permite indicar os
documentos que poderão ser visualizados por usuários externos na consulta pública
de processos do Portal PROAD

● Módulo de ouvidoria
○ Possibilidade de anexar documentos e arquivos de mídia no formulário da

internet
○ Possibilidade de o cidadão acompanhar suas manifestações pela internet e

e-mail
○ Novas possibilidades de configuração do sistema:
○ Mensagem do cabeçalho e resposta dos formulários de Ouvidoria e SIC
○ Criação do campo Data de Nascimento nos formulários de Ouvidoria e SIC
○ Obrigatoriedade (ou não) dos campos de CPF e Data de Nascimento nos

formulários de Ouvidoria e SIC
○ Correções do erro na pesquisa de Manifestações e SIC quando informado

um CPF ou número de processo no termo de pesquisa
● Módulo do Portal do PROAD (Público externo)

○ Concentração de todas as funcionalidades de acesso externo do PROAD
○ Cidadãos poderão consultar processos administrativos do PROAD
○ Usuários externos cadastrados poderão protocolar novos processos e fazer

pedidos complementares em processos que são interessados



Visão geral das novidades da versão 4.0

Novo leiaute

O Leiaute do sistema foi todo reformulado com auxílio de empresa especializada em User
Experience (UX) para proporcionar uma melhor experiência para os usuários. As novas
cores foram projetadas de acordo com o manual de identidade visual da Justiça do
Trabalho, optando pelo verde para uma visão mais moderna e menos formal.

Reorganização dos menus do sistema

Os menus do sistema foram reorganizados para agrupar as funcionalidades de maneira
mais intuitiva para os usuários.
No cabeçalho do sistema foram adicionadas as funcionalidades de uso geral, relacionadas
ao protocolo, consultas e configurações do sistema.

Além disso, foram incluídos acessos rápidos à funcionalidades utilitárias do sistema.

As informações sobre o usuário autenticado, bem como os links para alteração de senha de
assinatura eletrônica e sair do sistema foram adicionados no canto superior direito.



Os menus das laterais também foram reorganizados para agrupar funcionalidades que
dizem respeito somente ao usuário autenticado, às pendências da unidade, e à organização
dos processos na unidade:

Nova visualização do histórico de eventos

A visualização do histórico de eventos foi reformulada para representar os eventos na forma
de linha do tempo, como ícones mais modernos e representativos.



Outra novidade foi a inclusão de filtros para permitir segregar a visualização de eventos de
tramitação, pedidos de ciência e pedidos de conhecimento.

Juntada de documentos em lote

A ficha do processo foi adaptada para adicionar a funcionalidade “Subir documentos”, na
qual o usuário que está tratando o processo poderá fazer a juntada de vários documentos
ao mesmo tempo.

Ao selecionar vários documentos o também possibilita a alteração das informações dos
documentos em lote, facilitando assim a juntada dos documentos.



Suporte a novo tipo de acesso “Público na web”

Um novo tipo de acesso de documentos foi criado para possibilitar a disponibilização de
documentos na consulta pública de processos administrativos do novo Portal do PROAD -
outra novidade desta versão, descrita mais adiante.



Suporte ao uso de marcadores em processos

O uso de marcadores em processos pode ser uma importante ferramenta para organização,
gerenciamento e controle dos processos de interesse de uma unidade ou usuário.

Os marcadores pessoais ou das unidades podem ser gerenciados por meio do menu
Configurações → Gerenciar Marcadores.

Ao criar marcadores, é possível definir as cores da maneira que melhor convir para a
organização desejada.
Uma vez criados os marcadores, eles podem ser associados a processos por meio do novo
botão “Marcadores”, disponível na Ficha do Processo.

Os marcadores pessoais de unidades possuem cantos arredondados, enquanto os
marcadores pessoais possuem cantos retos (retângulos).

Uma vez feitas as associações de marcadores a processos, é possível consultar, por meio
da opção “Processos com marcadores”  do menu “Organização de processos”, todos os
processos que possuem determinados marcadores.



Prioridade legal em processos

O cadastramento e edição de processos foi ajustado para possibilitar o estabelecimento de
prioridades a processos enquadrados na Lei n. 12.008/2009.

Processos com prioridade recebem destaque na ficha do processo e são exibidos no topo
dos painéis de controle da unidade.



Melhorias no módulo de Ouvidoria e SIC

Possibilidade de configuração de mensagens para LGPD

Mensagens personalizadas por regional podem ser adicionadas nos cabeçalhos dos
formulários web da Ouvidoria e do SIC para esclarecimentos dos termos de uso e
privacidade dos dados dos usuários, conforme preconizado pelo LGPD.

A parametrização da mensagem pode ser feita pelo administrador do sistema no regional.



Criação do campo data de nascimento

Os formulários web de Ouvidoria e SIC foram adaptados para suportar o campo data de
nascimento, de modo a possibilitar aos regionais a obtenção desta informação para
conferência de dados no site da receita federal.

A obrigatoriedade deste campo pode ser configurada pelo administrador do sistema.

Suporte ao envio de anexos nos formulários web

Os formulários web de Ouvidoria e SIC foram adaptados para suportar o envio de anexos
aos protocolar uma manifestação.

Os arquivos anexados ficam disponíveis em uma nova aba da ficha do processo - Anexos.

Os tipos de arquivos suportados, bem como os limites de tamanhos dos arquivos, podem
ser configurados pelo administrador do sistema.



Geração de chave de acesso para manifestações

A ficha do processo foi adaptada para possibilitar a geração de uma chave de acesso para
consulta de manifestações pelo cidadão.

Ao clicar no botão da “chave de acesso” um código é gerado automaticamente.

Esta mesma chave de acesso também é fornecida ao cidadão sempre que ele registrar uma
nova manifestação pelo formulário web.



Consulta manifestação do PROAD

De posse da chave de acesso, o cidadão poderá acompanhar sua manifestação por meio
do Portal PROAD.

Sempre que uma manifestação for movimentada, o cidadão também receberá um e-mail
informando a nova situação da sua manifestação. Obs: Este e-mail é encaminhado na
madrugada do dia em que a movimentação ocorreu.

As movimentações que são exibidas na consulta de manifestação e no e-mail encaminhado
automaticamente pelo sistema podem ser configuradas pelo administrador do sistema.

Novo Portal do PROAD

Portal de serviços ao cidadão

O portal do PROAD (antes chamado de Portal
externo) foi reestruturado para concentrar todos os
serviços disponíveis aos cidadãos e demais usuários
externos, proporcionando facilidade de acesso e
transparência das informações, conforme preconizado
pela Lei de Acesso à Informação.



Novo leiaute

O Portal do PROAD foi completamente reformulado para adequar-se ao manual de
identidade visual da Justiça do Trabalho e aos portais da JT.

Consulta pública de processos administrativos

O novo Portal do PROAD recebeu uma importante funcionalidade: a consulta pública de
processos administrativos.



Por meio da consulta pública os cidadãos poderão consultar processos administrativos e
visualizar sua tramitação e documentos.

Os dados pesquisáveis e exibidos na consulta pública podem ser configurados pelo
administrador do sistema no órgão, que poderá restringir:

- Os assuntos que serão pesquisáveis (e a partir de qual data);
- Os tipos de movimentos que serão exibidos na tramitação;
- Os tipos de documentos que serão exibidos;
- A exibição do campo de resumo do processo.



Consulta meus processos

Usuários cadastrados no órgão e autenticados no Portal do PROAD receberam uma nova
funcionalidade que permite consultar todos os processos em que o usuário autenticado ou
alguma entidade externa da qual ele possua permissão faça parte.

Protocolo de processos

No novo Portal do PROAD, usuários cadastrados no órgão e autenticados no Portal do
PROAD podem protocolar processos diretamente pelo portal. Para isso, basta acessar o
menu Protocolar processo e preencher o formulário disponibilizado.



Os usuários externos poderão ser associados a entidades externas (pelo gestor de
cadastros do órgão) para que possam visualizar e protocolar processos em seu nome.
.

Juntada de documentos em processos

Além do protocolo de novos processos, usuários externos também poderão solicitar a
juntada de documentos em processos (Pedido Complementar) em que é parte ou alguma
entidade externa que possua permissão seja parte.



PROAD 4.1

Resumo da versão
● Mudanças no leiaute e usabilidade do sistema

○ Nova barra de ações
○ Nova funcionalidade “Do que você precisa?” que permite acesso rápido às

funcionalidades do sistema
○ Nova capa do processo

● Melhorias e novas funcionalidades de uso geral do sistema
○ Suporte a autotextos dinâmicos por meio de do uso de variáveis
○ Suporte ao uso de imagens em modelos de documentos e autotextos
○ Suporte a gestão de volumes de documentos por meio de funcionalidade de

“arrastar e soltar”
○ Melhoria na funcionalidade de “Subir documentos PDF”.

● Melhorias para Ouvidorias
○ Novas opções filtros de pesquisa de manifestações (cpf, email, nome,

número do processo)
○ Novos campos na exportação do resultado de pesquisas de manifestações
○ Novas opções de filtros nos relatórios estatísticos das Ouvidorias e SIC
○ Nova opção de estatística por UF
○ Exibição da categoria “Não informado” em campos estatísticos sem valor

informado.

● Outros módulos do PROAD:
○ Nova versão do módulo de gestão de Templates
○ Nova versão do módulo de gestão de Assuntos

Visão geral das novidades da versão 4.1

Nova barra de ações

A barra de ações da Ficha do Processo foi remodelada para agrupar todas as ações
possíveis no processo e disposta de forma a otimizar o uso do espaço da tela, priorizando
as demais informações do processo.



Os ícones das ações também foram modernizados e as funcionalidades mais utilizadas
aparecem em destaque. As demais funcionalidades continuam disponíveis no menu de
mais opções (3 pontinhos). Os ícones em preto são as ações acessíveis a quem está
tratando o processo, enquanto as verdes são as ações disponíveis a todos usuários do
sistema.
O número do processo ganhou destaque no canto superior esquerdo da tela.

Acesso rápido a ações do sistema

Uma nova funcionalidade foi adicionada para facilitar a localização das opções do sistema,
bem como facilitar o acesso a elas. Trata-se da funcionalidade “Acesso rápido”.
Em qualquer tela do sistema o usuário poderá apertar a tecla “p”, escolher entre a opção
“Global” ou “Processo” e digitar o nome (ou parte do nome) da funcionalidade que deseja
encontrar/acessar.



O sistema exibirá as opções correspondentes. Para acessá-las basta clicar sobre a
funcionalidade desejada.

Nova capa do processo

A capa do processo, gerada quando é utilizada a opção “ver todo o processo” , foi
remodelada para adequar-se ao manual de identidade visual da JT.



Suporte a auto-textos dinâmicos

A funcionalidade de auto-textos foi remodelada para permitir a criação e o uso de
auto-textos com conteúdos dinâmicos, por meio do uso de variáveis que são substituídas
automaticamente pelo sistema por informações do usuário autenticado ou do processo.



Quando utilizados nos editores de texto do PROAD, os auto-textos que fazem uso das
variáveis produzem conteúdos dinâmicos e podem ser utilizados para agilizar a produção de
documentos.

Suporte a imagens

Todos os editores de texto do PROAD foram adaptados para possibilitar o uso de imagens,
que podem ser utilizadas, portanto, na produção de novos documentos ou até mesmo na
criação de auto-textos e modelos de documentos associados aos assuntos do sistema.

O uso das imagens pode ser realizado copiando uma imagem qualquer com “CTRL+C” e
colando no editor de texto com “CTRL+V” ou por meio do ícone específico (em destaque do
editor). Utilizando o ícone do editor é possível fazer o “upload” de uma imagem. A proporção
e posição da imagem pode ser editada pelo ícone, ou com duplo clique sobre a imagem no
editor.

Gerenciamento de volumes

O gerenciamento de volumes do processo foi aprimorado para permitir a organização dos
documentos em volumes apenas arrastando-os para dentro do volume correspondente.



Melhorias no módulo de Ouvidoria e SIC

Novas opções de filtros de pesquisa de manifestações

Novas opções de filtros foram adicionadas na pesquisa de manifestações permitindo
pesquisar diretamente pelos campos nome, CPF, e-mail e número do processo.



Aprimoramento na exportação dos resultados das pesquisas de manifestações

O mecanismo de exportação dos resultados da pesquisa de manifestações foi aprimorado
para incluir todas as informações mais detalhadas sobre o processo, a manifestação e o
manifestante, possibilitando assim análises mais detalhadas em ferramentas externas,
como o Calc e Excel.

Aprimoramento no relatório estatístico de manifestações

A ferramenta de geração de relatórios estatísticos de manifestações foi aprimorada para
possibilitar informar além do intervalo de datas, outros filtros correspondentes às
informações e características das manifestações. Com isso, os operadores das ouvidorias e
SIC poderão combinar os diversos filtros para criar relatórios estatísticos conforme sua
necessidade.



Nova estatística - Manifestações por estado

Uma nova estatística foi implementada para possibilitar analisar a origem das
manifestações por unidade da federação.



PROAD 4.2

Resumo da versão

● Módulo de Pesquisa de Satisfação para Ouvidoria/SIC
○ Disponibilização de formulário de pesquisa de satisfação no Portal PROAD
○ Envio de e-mail automático ao manifestante com link para a pesquisa de

satisfação
○ Disponibilização das estatísticas das avaliações da pesquisa de satisfação

no Portal do PROAD
○ Novas opções de filtros nos relatórios estatísticos da Ouvidoria para

cruzamento de informações com as avaliações da pesquisa de satisfação
● Integração com o Sistema de Administração Operacional - SAO Adm - Módulo de

Relatórios
○ Relatório das avaliações dos manifestantes
○ Relatório de manifestações arquivadas e não avaliadas

Visão geral das novidades da versão 4.2

Módulo de pesquisa de satisfação para Ouvidorias e SIC

Diversas funcionalidades do PROAD e do Portal do PROAD foram adaptadas para suportar
o novo módulo de pesquisa de satisfação das Ouvidorias e SIC. A seguir serão listadas as
principais novidades relacionadas a este novo módulo.

Envio de e-mail automático ao manifestante com link para a pesquisa de satisfação

Foi desenvolvida uma nova rotina diária e automática do sistema que avalia todas as
manifestações arquivadas no dia e envia um e-mail para o manifestante com um link para o
preenchimento de uma pesquisa de satisfação. O link tem validade máxima de 10 dias. No
6º dia, caso o cidadão não tenha ainda respondido à pesquisa de satisfação, um novo
e-mail de lembrete é enviado (o administrador do sistema pode desabilitar a opção de envio
deste lembrete).



Assunto: PROAD-Ouv - Avaliação do atendimento da manifestação pelo Serviço de
Atendimento ao Cidadão (SIC)

Formulário de pesquisa de satisfação

Desenvolvido um novo formulário web, integrado ao Portal PROAD, para que o cidadão
avalie sua satisfação com o atendimento da Ouvidoria/SIC, bem como com a solução dada
ao seu caso. O formulário ainda permite que o cidadão apresente outras considerações que
entender serem pertinentes.
O formulário só é acessível por meio do link gerado automaticamente pelo sistema, desde
que o link ainda seja válido. O cidadão só pode responder uma única vez cada para cada
manifestação.



Estatísticas das avaliações de satisfação

A ferramenta de geração de estatísticas foi aprimorada para exibir duas novas estatísticas:
satisfação com o atendimento e satisfação com a solução.
Estas estatísticas podem ser combinadas com outras características de maneira a permitir a
análise das informações sob diversas perspectivas.



Estatísticas gerais da pesquisa de satisfação

Foi desenvolvida nova funcionalidade no Portal PROAD que disponibiliza os resultados da
avaliação de todas as pesquisas de satisfação respondidas. Esta visualização fica acessível
no menu “Pesquisa Satisfação” da seção “Ouvidoria” no Portal PROAD.



Integração com o Sistema de Administração Operacional - SAO Adm -
Módulo de Relatórios

Foi implementada a integração do sistema PROAD com o sistema de geração de relatórios
desenvolvido pelo TRT13 e disponibilizado a todos os regionais - o SAOAdm.
A integração é opcional e pode ser configurada pelo administrador do sistema.
Quando integrado, o PROAD passa a exibir uma nova opção do cabeçalho - Relatórios.

Ao clicar em Relatórios, o sistema listará todas as opções de relatórios do SAOAdm que
foram configuradas para dar acesso integrado ao PROAD.

Relatório das avaliações dos manifestantes

O relatório para avaliação das respostas dos manifestantes às pesquisas de satisfação foi
implementado no SAOAdm e estará disponível aos usuários do PROAD se a integração
com o SAOAdm estiver configurada. Este relatório exibe todas as pesquisas respondidas,
permitindo filtrar pelo assunto, avaliação do serviço da ouvidoria, avaliação da solução da
demanda e até mesmo por conteúdo contido nas considerações apresentadas pelos
manifestantes:



Relatório de manifestações arquivadas e não avaliadas

Este relatório foi desenvolvido no SAOAdm e estará disponível se a integração com o
SAOAdm estiver configurada. Este relatório exibe todas as manifestações que foram
arquivadas (o sistema encaminhou o link para responder a pesquisa de satisfação para o
manifestante) mas que o manifestante não respondeu.





PROAD 4.3

Resumo da versão
● Módulo LGPD

○ Novo formulário web para requisições LGPD no Portal PROAD
○ Novo formulário rápido para registro de requisições LGPD
○ Ajustes na pesquisa de manifestações para suporte a requisições LGPD
○ Novo relatório estatístico de requisições LGPD

● Integração com o PJe
○ Possibilidade de associação de processos do PJe na Ficha do Processo
○ Visualização, na Ficha do Processo, do histórico de eventos e documentos

dos processos do PJe associados
○ Detecção e associação automática de processos do PJe quando informados

no formulário web da Ouvidoria e SIC

Visão geral das novidades da versão 4.3

Módulo para atendimento à LGPD

O PROAD e o Portal PROAD foram aprimorados para oferecer diversas novas
funcionalidades para permitir aos órgãos receberem e controlarem requisições em relação à
à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados. As funcionalidades deste módulo ficam
disponíveis apenas se o módulo estiver habilitado, o que pode ser feito pelo administrador
do sistema.
Ao habilitar o módulo LGPD, as seguintes funcionalidades passam a estar disponíveis nos
sistemas que compõem o PROAD:

Novo formulário web para requisições LGPD no Portal PROAD

O Portal do PROAD recebeu uma nova funcionalidade que permite aos cidadãos
protocolarem suas requisições referentes ao exercício de seus direitos do titular dos dados,
conforme preconizado na LGPD. O novo formulário fica disponível no menu “Protocolar
Requisição - LGPD” da seção Ouvidoria do Portal do PROAD.



Algumas características do formulário podem ser customizadas pelo administrador do
sistema no órgão, como:

- A mensagem do cabeçalho do formulário, com as orientações a respeito da LGPD;
- A obrigatoriedade de informar o CPF e a Data de nascimento no protocolo de

requisições;
- A obrigatoriedade de juntar documento de comprovação da identificação do titular

dos dados;
- A mensagem de resposta ao cidadão exibida no final do protocolo da requisição

LGPD;
- O modelo do documento gerado pelo sistema no protocolo da requisição LGPD.

Novo formulário rápido para registro de requisições LGPD

Para possibilitar o registro de requisições que sejam
recebidas por outros canais (além do formulário web
descrito acima), foi desenvolvido no PROAD um
novo formulário rápido, disponível na opção
“Formulário Rápido” da nova seção “LGPD” do menu
lateral esquerdo o PROAD, que fica



automaticamente disponível para as áreas de ouvidoria do sistema.
O novo formulário rápido é semelhante aos formulários rápidos de Ouvidoria e SIC,
distinguindo-se no assunto do processo e alguns campos adicionais.

Ajustes na pesquisa de manifestações para suporte a requisições LGPD

A ferramenta de pesquisa de manifestações foi aprimorada para suportar a nova categoria
de assuntos de processos criada para atendimento à LGPD, bem como novas opções de
filtros para possibilitar pesquisas pelas novas informações específicas das requisições
LGPD. Além disso, foi implementada a possibilidade de fazer combinar os filtros para fazer
pesquisas em todos os tipos de manifestações simultaneamente (SIC, Ouvidoria e LGPD),
conforme as permissões do usuário autenticado. A pesquisa de manifestações LGPD está
disponível no menu “Pesquisa Manifestações” da seção “LGPD”.



De maneira similar à Ouvidoria e SIC, o administrador do sistema pode configurar os grupos
de usuários que possuem acesso a esta funcionalidade.

Novo relatório estatístico de requisições LGPD

A ferramenta de geração de relatórios estatísticos também foi aprimorada para suportar a
nova categoria de assuntos de processos criada para atendimento à LGPD, bem como
novas opções de filtros para possibilitar pesquisas pelas novas informações específicas das
requisições LGPD. Uma nova categoria foi criada para possibilitar analisar  as estatísticas
dos tipos de requisições LGPD.



De maneira similar à Ouvidoria e SIC, o administrador do sistema pode configurar os grupos
de usuários que possuem acesso a esta funcionalidade.

Integração com o PJe

O PROAD foi aprimorado para possibilitar a integração com o PJe. Neste primeiro
momento, foram disponibilizadas novas funcionalidades que permitem consultar
automaticamente informações de processos do PJe. A autuação de processos ainda não foi
desenvolvida, e aguarda a nova versão do MNI 3.0 do PJe.
A habilitação da integração com o PJe pode ser configurada pelo administrador do sistema.
Quando habilitada, as seguintes funcionalidades ficam disponíveis para os usuários:



Associação de processos do PJe na Ficha do Processo

A Ficha do Processo foi aprimorada para possibilitar ao usuário que está tratando o
processo associar números de processos do PJe ao processo do PROAD. Com isso, o
sistema reconhece a relação entre o processo administrativo (PROAD) e o processo judicial
(PJe). Essa associação pode ser feita com processos de 1º e 2º graus de jurisdição.

A associação e desassociação de processos do PJe pode ser realizada pelas opções
“Incluir Novo” e “Excluir Selecionados” na nova seção “Processos associados do PJe” da
Ficha do Processo.
Para cada processo associado o sistema disponibiliza o link para acesso direto ao processo
na consulta pública do PJe.

Visualização do histórico de eventos e documentos dos processos do PJe
associados

Com o intuito de facilitar o acesso às informações dos processos do PJe foi criada uma
nova aba na Ficha do Processo para acomodar as informações sobre as movimentações e
documentos do processo do PJe. Sempre que um processo do PROAD estiver associado a
processo(s) do PJe, o sistema sistema passará a exibir a aba “Histórico de Eventos do



PJe”, onde o usuário poderá visualizar todas as informações acessíveis de cada processo
do PJe, como movimentos e documentos.

Obs: Processos que estão marcados com sigilo não são visualizados.

Detecção e associação automática de processos do PJe

As funcionalidades de criação de manifestações de Ouvidoria e SIC (formulários web e
formulários rápidos) foram aprimoradas para detectar automaticamente se os números de
processos informados nos formulários são válidos e estão disponíveis para consulta no PJe
de 1º e 2º grau. Quando estas condições são atendidas, o sistema registra
automaticamente a vinculação entre o processo do PROAD criado no registro da
manifestação com o(s) processo(s) do PJe informado(s) nos formulários. Quando o
processo está nos dois graus de jurisdição, o sistema registra duas vinculações, sendo uma
para o 1º grau e outra para o 2º grau.
Com isso, as Ouvidorias e SIC passam a ter acesso automaticamente aos dados do PJe,
sem a necessidade de sair do PROAD para analisar as demandas apresentadas pelos
manifestantes.


