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Resumo 
 

Este documento tem por objetivo divulgar os procedimentos necessários para a utilização do 
Gabinete Virtual, serviço disponibilizado aos magistrados e servidores da instituição.       
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1. Introdução 
 

O Gabinete Virtual é um sistema que possibilita aos magistrados e servidores acesso remoto a 
serviços e aplicativos utilizados em suas atividades no Tribunal, a partir de qualquer computador ou 
notebook conectado à Internet. 

A Consultoria-Geral de Informática do CSJT é responsável pela coordenação do projeto, 
ficando a implantação no TRT da 13ª Região a cargo da Coordenadoria de Tecnologia e Suporte 
Técnico – CTST. Segue minuta do projeto: 
 

Frequentemente os Magistrados tem a necessidade de acessar remotamente arquivos, 
sistemas e outros recursos presentes nas redes de computadores da Justiça do 
Trabalho, sem a necessidade de presença física nas dependências dos Tribunais. Este 
projeto se insere neste contexto, onde se torna necessária a “extensão” das redes dos 
Tribunais do Trabalho para localidades remotas. 
 
Este projeto visa aumentar a produtividade dos Magistrados, facilitando o acesso aos 
recursos computacionais das Cortes Trabalhistas, permitindo a análise, elaboração 
de pareceres e instruções de processos, independente da localização física do 
Magistrado. 

 
2. Considerações gerais 
 

Algumas considerações importantes: 
 

� Quanto à velocidade de acesso: O tempo de resposta do sistema pode variar de acordo com o 
tipo de acesso Internet utilizado:  

• Acesso discado (modem) deve ser evitado devido à baixa velocidade de acesso; 
• Acesso ADSL, cabo ou via rádio apresentam melhor desempenho, pois proporcionam 

velocidades de acesso superiores, sendo os mais indicados; 
 

� Quanto à segurança: O Gabinete Virtual possui recursos de segurança para proteger os dados 
processados. Porém, algumas recomendações básicas devem ser seguidas: 

• Não divulgue nunca sua senha para terceiros. A senha de acesso ao Gabinete Virtual 
é pessoal e intransferível. Caso suspeite que outra pessoa a conheça, entre em contato 
com a CTST (suporte@trt13.jus.br) solicitando a sua alteração;  

• Não utilize computadores públicos ou compartilhados, como terminais em 
aeroportos, cafés e shopping centers, para acessar o Gabinete Virtual. Computadores 
compartilhados são ambientes inseguros, onde informações sigilosas podem ser obtidas 
por terceiros; 

• Mantenha seu computador pessoal ou notebook atualizado, com um software 
antivírus instalado. Um bom antivírus previne a contaminação por vírus que podem 
comprometer a segurança de seu computador.   
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3. Instalando o cliente do Gabinete Virtual 
 
OBS 1: Para verificar se o cliente do Gabinete Virtual está instalado corretamente no 
computador utilizado, clique no link “Problemas? Clique aqui”, localizado no canto inferior 
direito da página. 
 
OBS 2: Caso exista uma versão antiga do cliente do Gabinete Virtual instalado no 
computador utilizado, será solicitado ao usuário atualizar o mesmo, em um processo 
semelhante ao descrito a seguir para a instalação do cliente.   

 
A seguir são descritos os passos para instalar o cliente do Gabinete Virtual. A instalação é 

realizada uma única vez para cada computador, no primeiro acesso ao Gabinete Virtual. 
 
1. Certifique-se que o computador está conectado à Internet. 
 
2. Abra o navegador web, como por exemplo, o Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc. Este 

manual foi elaborado considerando o Internet Explorer em português como navegador padrão. 
Porém, os passos são semelhantes para outros navegadores. 

 
3. Acesse o endereço https://gabinetevirtual.trt13.jus.br. 

 
4. A página inicial do Gabinete Virtual será exibida. Para acessar o sistema, preencha os campos 

“Usuário”  e “Senha” com seus dados, que são os mesmos utilizados no acesso à rede do 
Tribunal, e clique no botão “Log On” . 
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5. Será exibida uma mensagem solicitando a instalação do cliente necessário para a utilização do 
Gabinete Virtual. Marque a opção “Selecionando esta opção, você confirma que aceitou 
o contrato de licença do software a ser instalado”, e clique no botão “Download” , conforme 
figura a seguir. 

 

 
 

6. Caso seja exibida alguma tela semelhante ao exemplo abaixo, clique no botão “Executar” .  
 

 
 

7. Após alguns instantes, a tela a seguir será exibida. Clique no botão “Executar” . 
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8. Após alguns instantes, a tela a seguir será exibida. Clique no botão “Ok” . 
 

 
 

9. O processo de instalação está completo. Caso necessário, reinicie o computador. 
 
4. Utilizando o Gabinete Virtual 
 

A seguir são descritos os passos para a utilização do Gabinete Virtual. O computador deve 
possuir instalado o cliente do Gabinete Virtual, conforme mencionado na seção anterior deste 
manual. 
 
1. Certifique-se que o computador utilizado está conectado à Internet. 
 
2. Abra o navegador web, como por exemplo, o Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc. Este 

manual foi elaborado considerando o Internet Explorer em português como navegador padrão. 
Porém, os passos são semelhantes para outros navegadores. 

 
3. Acesse o endereço https://gabinetevirtual.trt13.jus.br. 

 
4. A página inicial do Gabinete Virtual será exibida. Para acessar o sistema, preencha os campos 

“Usuário”  e “Senha” com seus dados, que são os mesmos utilizados no acesso à rede do 
Tribunal, e clique no botão “Log On” . 
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5. Caso o usuário informado tenha permissão de acesso ao Gabinete Virtual, será exibida uma 
página contendo os aplicativos disponíveis para o mesmo. 

 

 
 
6. Para utilizar um aplicativo, clique sobre o ícone correspondente. Por exemplo, clique no ícone 

“SUAP 1ª Instância” para acessar o SUAP. 
 
7. O tempo para visualização do aplicativo pode variar de acordo com a velocidade da conexão 

Internet utilizada. Porém, o usuário deve aguardar alguns instantes até que o processo de acesso 
remoto seja concluído.  

 
8. Caso a tela abaixo seja exibida, selecione as opções “Full Access” e “Never ask me again for 

this server”, e então clique no botão “Ok”  (versão antiga do cliente instalado). 
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9. Caso a tela abaixo seja exibida, selecione a opção “Do not ask me again for this site”, e então 
clique no botão “Yes”  (versão nova do cliente instalado). 

 

 
 
10. Após o processo de conexão, a aplicação será exibida, pronta para utilização.  
 
5. Saindo do Gabinete Virtual 
 

A seguir são descritos os passos para sair do Gabinete Virtual. 
 
1. Para sair do Gabinete Virtual, clique no link “Sair” , localizado no canto superior direito da 

página. 
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2. Após sair do sistema, a página abaixo será exibida. Clique no link “Clique aqui para voltar ao 
Gabinete Virtual” caso deseje acessar novamente o Gabinete Virtual, ou feche seu navegador 
caso contrário. 

 

 
 

6. Dicas de utilização  
 
• Após entrar no Gabinete Virtual, a visualização do primeiro aplicativo acessado pelo usuário 

levará mais tempo do que a visualização dos aplicativos subsequentes. Tal fato ocorre devido ao 
processo inicial de acesso remoto à rede do TRT. Para evitar a repetição deste processo, 
mantenha pelo menos um aplicativo “aberto” enquanto estiver utilizando o Gabinete Virtual. 

 
• Ao salvar um documento através de um aplicativo, como o BrOffice Writer ou SUAP, a pasta K: 

será a padrão. Porém, é possível escolher dentre outras pastas disponíveis na rede do TRT. Caso 
deseje salvar um documento localmente, ou seja, em seu computador, basta escolher uma 
unidade denominada “on Client”. Por exemplo: 

• A$ on ‘Client’ => disquete; 
• C$ on ‘Client’ => computador local. 
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• Após um determinado período de inatividade no sistema, ou seja, caso o usuário entre no 
Gabinete Virtual e não realize nenhuma atividade durante certo tempo, será exibida uma 
mensagem informando o fato. Para continuar no sistema, basta clicar no link indicado, caso 
contrário, será desconectado do sistema. 

 
• Sempre que desejar sair do Gabinete Virtual, feche todos os aplicativos “abertos”, e então clique 

no link “Sair” , pois assim todas as conexões serão encerradas, evitando problemas causados por 
excesso de conexões no sistema. 

 
7. Dúvidas e sugestões 
 

Qualquer dúvida ou sugestão sobre o Gabinete Virtual, favor entrar em contato com a equipe 
técnica responsável pela implantação do projeto no TRT, através do e-mail suporte@trt13.jus.br. 


