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 1 Introdução

O seguinte manual tem por fim auxiliar os senhores Magistrados, Servidores e Jurisdicionados na nova solução de
busca do TRT2 para a gama de consultas que se possa fazer dentro do acervo de documentação disponível em nossos
bancos de dados no auxílio da prestação jurisdicional.

Os capítulos a seguir classificar-se-ão por tipo de consulta disponível no Portal TRT2, mostrando de forma didática
como utilizar a nova ferramenta de busca corporativa para cada caso. Também haverá no último capítulo, observações
para auxiliar em uma melhor pesquisa, mais refinada e satisfatória.

O Service Desk pode ainda auxiliar o usuário caso ocorra algum erro na nova ferramenta ou ainda para suporte básico
nas  opções  de  busca,  se  limitando  à  parte  prática  da  solução  e  não  adentrando  no  conhecimento  jurídico  dos
documentos ou mesmo na parte conceitual das buscas.

O Service Desk da SETIC atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do telefone 11 3246-8501.

Serão mostradas e exemplificadas as seguintes pesquisas:

• Acórdãos em geral (processos físicos);

•  Acórdãos em geral (processos eletrônicos);

• Ementas (processos físicos);

• Sentenças (processos físicos);

•  Sentenças (processos eletrônicos); 

• Certidão de Oficial de Justiça (processos físicos);

•  Certidão de Oficial de Justiça (processos eletrônicos); 

•  CLT Dinâmica;

• DOE – Diário Oficial Eletrônico;

• Normas do Tribunal.
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 2 Acórdãos (processos físicos)
• Caminho no Portal TRT2: menu JURISPRUDÊNCIA > Pesquisa > Pesquisa por palavra - acórdãos em geral
(processos físicos) 

 2.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: "PROCESSO TRT/SP Nº 0000662-81.2014.5.02.0263"

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Clique na lupa para trazer o resultado;

3. Caso  prefira  buscar  pelos  campos  oferecidos  (Turma,  Vara,  Comarca,  etc),  basta  preencher  um ou  mais
campos disponíveis com informações, sem necessariamente preencher o campo  primário, ao lado esquerdo
da lupa. 

4. Clique na lupa para trazer o resultado. Se o resultado vier em branco, denota que alguma das informações
preenchidas em campos diferentes não conferem. Nesse caso deve-se corrigir a informação, se for o caso,
repetir a busca com outras informações em campos distintos, ou simplesmente, buscar via termo como no
passo 1. 

5. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra  possibilidade  é
clicar no link  Anexo, Documento, Documento Carimbado ou Arquivo  (o que aparecer sublinhado) ao lado
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esquerdo do item buscado.

 3 Acórdãos (processos eletrônicos)
• Caminho no Portal TRT2: menu JURISPRUDÊNCIA > Pesquisa > Pesquisa por palavra - acórdãos em geral
(processos eletrônicos) 

 3.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: 10005723420135020314

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Selecione o tipo de busca desejado (Acórdãos PJE);

3. Clique na lupa para trazer o resultado;

4. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra
possibilidade é clicar no link   Anexo,  Documento,  Documento Carimbado ou  Arquivo  (o que
aparecer sublinhado) ao lado esquerdo do item buscado.
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 4 Ementas (processos físicos)
•  Caminho  no  Portal  TRT2:  Menu  JURISPRUDÊNCIA >  Pesquisa  >  Pesquisa  por  palavra  -  acórdãos
ementados (processos físicos)  

 4.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: "Horas extras. Cartões de ponto. Não juntada"

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Clique na lupa para trazer o resultado;

3. Caso prefira buscar pelos campos oferecidos (Turma, Secretaria, etc), basta preencher um ou mais campos
disponíveis com informações, sem necessariamente preencher o campo primário, ao lado esquerdo da lupa. 
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4. Clique na lupa para trazer o resultado. Se o resultado vier em branco, denota que alguma das informações
preenchidas em campos diferentes não conferem. Nesse caso deve-se corrigir a informação, se for o caso,
repetir a busca com outras informações em campos distintos, ou simplesmente, buscar via termo como no
passo 1. 

5. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra  possibilidade  é
clicar no link Anexo,  Documento,  Documento Carimbado ou Arquivo  (o que aparecer sublinhado) ao lado
esquerdo do item buscado.
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 5 Sentenças (processos físicos)
•  Caminho  no  Portal  TRT2:  Menu  JURISPRUDÊNCIA >  Pesquisa  >  Pesquisa  por  palavra  -  sentenças
(processos físicos) 

 5.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: "Reconhecer a aplicação da CCT juntada pelo reclamante, durante o período

de 05/05/2010 a 22/08/2011"

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Clique na lupa para trazer o resultado;

3. Caso prefira buscar pelos campos oferecidos (Ano, Vara, Comarca, etc), basta preencher um ou mais campos
disponíveis com informações, sem necessariamente preencher o campo primário, ao lado esquerdo da lupa. 

4. Clique na lupa para trazer o resultado. Se o resultado vier em branco, denota que alguma das informações
preenchidas em campos diferentes não conferem. Nesse caso deve-se corrigir a informação, se for o caso,
repetir a busca com outras informações em campos distintos, ou simplesmente, buscar via termo como no
passo 1. 

5. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra  possibilidade  é
clicar no link  Anexo, Documento, Documento Carimbado ou Arquivo  (o que aparecer sublinhado) ao lado
esquerdo do item buscado.
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 6 Sentenças (processos eletrônicos)
•  Caminho  no  Portal  TRT2:  Menu  JURISPRUDÊNCIA >  Pesquisa  >  Pesquisa  por  palavra  -  sentenças
(processos eletrônicos) 

 6.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: 10010747820135020473

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Selecione o tipo de busca desejado (Sentenças PJE);

3. Clique na lupa  para trazer o resultado;

4. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra
possibilidade é clicar no link   Anexo,  Documento,  Documento Carimbado ou  Arquivo  (o que
aparecer sublinhado) ao lado esquerdo do item buscado.
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 7 Certidão de Oficial de Justiça (processos físicos)
•  Caminho  no  Portal  TRT2:  Menu  CONSULTA > Certidões de Oficiais  de Justiça > Pesquisa por  palavra
(processos físicos) 

 7.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: “declaração da Comunidade Cristã Liberdade e Vida (cópia em anexo)”

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Clique na lupa para trazer o resultado;

3. Caso prefira buscar pelos campos oferecidos (Vara, Ano, Comarca, etc), basta preencher um ou mais campos
disponíveis com informações, sem necessariamente preencher o campo primário, ao lado esquerdo da lupa. 

4. Clique na lupa para trazer o resultado. Se o resultado vier em branco, denota que alguma das informações
preenchidas em campos diferentes não conferem. Nesse caso deve-se corrigir a informação, se for o caso,
repetir a busca com outras informações em campos distintos, ou simplesmente, buscar via termo como no
passo 1. 

5. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra  possibilidade  é
clicar no link  Anexo, Documento, Documento Carimbado ou Arquivo  (o que aparecer sublinhado) ao lado
esquerdo do item buscado.
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 8 Certidão de Oficial de Justiça (processos eletrônicos)
•  Caminho  no  Portal  TRT2:  Menu  CONSULTA > Certidões de Oficiais  de Justiça > Pesquisa por  palavra
(processos eletrônicos) 

 8.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: 1002417-92.2014.5.02.0241

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Selecione o tipo de busca desejado (Certidões PJE);

3. Clique  na  lupa para trazer o resultado;

4. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra
possibilidade é clicar no link   Anexo,  Documento,  Documento Carimbado ou  Arquivo  (o que
aparecer sublinhado) ao lado esquerdo do item buscado.
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 9 CLT Dinâmica
• Caminho no Portal TRT2: Menu LEGISLAÇÃO > CLT Dinâmica > Busca por palavra 

 9.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: “MÁQUINAS PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS E AFINS”

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Clique na lupa para trazer o resultado;

3. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra  possibilidade  é
clicar no link Anexo,  Documento,  Documento Carimbado ou Arquivo  (o que aparecer sublinhado) ao lado
esquerdo do item buscado.
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 10 DOE – Diário Oficial Eletrônico
• Caminho no Portal TRT2: DOeletrônico > Pesquisas > Diário Oficial Completo > Pesquisa Por Palavra 

 10.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: "Data de publicação: São Paulo, 27 de janeiro de 2016"

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Clique na lupa para trazer o resultado;

3. Caso prefira filtrar pelos campos oferecidos (Tipo de edital e/ou Período de Publicação), basta preencher um
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ou mais campos disponíveis com informações.

4. Clique na lupa para trazer o resultado. Se o resultado vier em branco, denota que alguma das informações
preenchidas em campos diferentes não conferem. Nesse caso deve-se corrigir as informações, se for o caso,
repetir a busca com outras informações em campos distintos, ou simplesmente, buscar via termo como no
passo 1. 

5. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra  possibilidade  é
clicar no link  Anexo, Documento, Documento Carimbado ou Arquivo  (o que aparecer sublinhado) ao lado
esquerdo do item buscado.
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 11 Normas do Tribunal
• Caminho no Portal TRT2: Menu LEGISLAÇÃO > Normas do TRT-2 > Atos Normativos > Busca Por Palavra 

 11.1 Exemplo de busca
Termo de busca utilizado: “Define o Modelo de Gestão de Demandas para a área de Tecnologia da

Informação”

Ajuda para a busca:

1. Digite o termo a ser buscado no campo ao lado esquerdo da lupa ;

• Digite entre aspas (“) caso queira que o termo ou termos sejam pesquisados nos documentos exatamente
como digitados.

• Digite sem aspas caso queira que os termos digitados sejam pesquisados também separadamente em vários
documentos. 

2. Clique na lupa para trazer o resultado;

3. Nos resultados, para abrir o item buscado, basta clicar no ícone ao  lado  direito.  Outra  possibilidade  é
clicar no link Anexo,  Documento,  Documento Carimbado ou Arquivo  (o que aparecer sublinhado) ao lado
esquerdo do item buscado.
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 12  Dicas e facilidades no uso da ferramenta
Para refinar sua busca, siga os seguintes passos:

1. Ao digitar o termo a ser pesquisado, antes de clicar na lupa para buscar, clique na seta ao lado da lupa
e refine sua busca. O seguinte quadro será apresentado:

Você pode, antes da busca, selecionar:

• Fonética: Termos pelo som da fala

• Radicais: Termos considerando o radical da palavra

• Dentro dos resultados: Efetua a busca nos resultados listados

• Sinônimos: Clicando na seta ao lado pode-se habilitar

• Campos: Caso queira buscar por algum filtro específico 

2. Ao clicar na lupa , serão apresentados os resultados pretendidos.

• Para exibir o documento da busca, existem duas opções:

▪ Ao lado  esquerdo do resultado será  apresentada uma dessas  opções com link  a  clicar:
Anexo, Documento, Documento carimbado ou Arquivo.

▪ Ou ainda, ao lado direito do resultado clique nessa imagem 

3. Ordenação de Resultados da Busca: 

Pode-se ordenar o resultado para melhor aproveitamento da busca efetuada. Para isso, na barra acima do
resultado, existem algumas opções para selecionar:

•  Ao  clicar  na  seta  em pode-se ainda escolher por:

• Relevância padrão: Itens mais buscados nas pesquisas

• Instante da indexação: Itens mais recentes incluídos no banco de dados de pesquisa

• Campos: Ordenar por campos padrões apresentados na pesquisa efetuada

•  Ao  clicar  na  seta  em pode-se ainda escolher por:

• Ordem crescente: Ordena pesquisa por ordem crescente (A-Z, 1-99)

• Ordem decrescente: Ordena pesquisa por ordem decrescente (Z-A, 99-1)
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