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PROCESSO: Análise e processamento de indenização de transporte

SUBPROCESSO: CRIAR e-PAD para arquivamento de documentações comprobatórias

RESULTADOS ESPERADOS: Arquivos devidamente armazenados

Observações:

Art. 2º
...
§ 1o O lançamento e o armazenamento das informações referidas no
caput deste artigo serão realizados no Sistema Processo Administrativo Eletrônico (e-
PAD), conforme Procedimento Operacional Padrão (POP), disponível no endereço
eletrônico https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/gestao-estrategica/processos/
central-de-pops/diretoria-judiciaria-dj/secretaria-de-mandadosjudiciaissemj.

Art. 3o A ausência da documentação comprobatória no e-PAD ensejará a
obrigação de o beneficiário restituir o Erário dos valores de indenização de transporte
recebidos indevidamente, sem prejuízo da responsabilização pelo ateste de serviços
não realizados.

(Ordem de Serviço TRT3-DG N.1 de 27 de setembro de 2019) 

PROCEDIMENTOS

No início de cada ano, os gestores das Unidades de lotação dos Oficiais de Jus,ça Avaliadores

Federais e dos servidores designados para atuar na condição de ad hoc deverão criar um e-PAD

para armazenamento, mês a mês, da documentação comprobatória rela,va às frequências dos

Oficiais de Jus,ça (declarações e relatórios de cumprimento das diligências encaminhadas por

cada servidor e cálculos elaborados pela unidade gestora).

Esclarecimentos importantes: Cada unidade de lotação de Oficiais de Jus,ça Avaliadores Federais

e dos servidores designados para atuar na condição de ad hoc deverá criar o seu e-PAD, da forma

abaixo descrita, e estes e-PADs não sofrerão movimentações (andamentos) durante o ano. Eles ficarão

disponíveis nas suas respec,vas unidades para acesso pelas unidades interessadas e órgãos de controle

até o momento do devido arquivamento.

1. ACESSAR a Intranet;

2. CLICAR na caixa Sistemas;

3. ESCOLHER o item da lista: “e-PAD”:
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4. INFORMAR login e senha:

5. CLICAR em Protocolo> protocolar;

6. PREENCHER os campos OBRIGATORIAMENTE na forma descrita abaixo:

Tipo Documento: 138 - Informação;

Forma de Entrada: Doc. Eletrônico criado no Tribunal;

Data da aprovação: 
23/09/2019

 Data da revisão: 
10/4/23

 Data prevista para nova revisão: 10/04/25 

Emanado da Secretaria de Governança e Estratégia

Escritório de Processos de Trabalho



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

Secretaria de Governança e Estratégia
Escritório de Processos de Trabalho

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº POP_SEMJ005

Código Localizador: TRT-MG/DJ/SEMJ-01-005 Versão: 2.0 Página: 3/3

PROCESSO: Análise e processamento de indenização de transporte

SUBPROCESSO: CRIAR e-PAD para arquivamento de documentações comprobatórias

RESULTADOS ESPERADOS: Arquivos devidamente armazenados

Origem do Documento: <unidade>;

Unidade Protocoladora:  Unidade responsável pela lotação de Oficiais  de Jus,ça Avaliadores

Federais e dos servidores designados para atuar na condição de ad hoc.

Assunto: TRANSP – Transporte Indenização;

Par#cipantes: ASOD (Assessoria  de Ordenação de Despesa),  SEAUD (Secretaria de Auditoria

Interna),  SEMJ(Secretaria  de  Mandados  Judiciais),  DOF(Diretoria  de  Orçamento  e  Finanças),

SEPD(Secretaria de Pagamento de Despesa),SELD(Secretaria de Liquidação de Despesa), SLDDC

(Seção de Liquidação de despesa de custeio).

Descrição: Documentação comprobatória para cálculo da indenização de transporte dos Oficiais

de Jus,ça – Ano <aaaa>;

7. CLICAR no botão Incluir, após preencher os dados solicitados;

8. JUNTAR ao e-PAD, mês a mês, na ordem cronológica, a seguinte documentação:

a. Documento em .pdf  consolidado com todas as declarações/relatórios  encaminhadas

pelos Oficiais de Jus,ça e servidores na condição de  ad hocs (como sugestão, usar a

ferramenta TRT14  - O,mizador de PDF - Juntar PDFs);

b.  Planilha  de  cálculo  mensal  (se  houver),  elaborada  pelo  gestor  previamente  ao

lançamento da frequência mensal;

c. Print da tela de lançamento do SIGEP online (para comprovar que o lançamento e a data

em que foi feito executado);

d. Qualquer outro documento relevante à transparência e esclarecimento de fatos.

2. ARQUIVAR o processo a cada final de ano e criar o do próximo ano (ver item 1).
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