
 

 

Comitê Gestor do Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
 

Ata nº 06/2019 
Reunião realizada em 11/06/2019 

 
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, no auditório do vigésimo quarto 
andar do Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, às 11h15, reuniram-se o 
excelentíssimo senhor doutor Moisés dos Santos Heitor, juiz auxiliar da Vice-Presidência 
Administrativa, a excelentíssima senhora doutora Liane Martins Casarin, juíza titular da 16ª Vara do 
Trabalho da Zona Sul de São Paulo e os senhores servidores: Marcio Nisi Gonçalves, diretor da 
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC, Aline Maria de Castro Silva, 
diretora da Secretaria de Comunicação Social - SECOM, Fabiana Catafesta Veríssimo, servidora da 
Secretaria de Comunicação Social, Sérgio Stankevicius, secretário da 10ª Turma, Luis Carlos de 
Paula Reseck, diretor da Secretaria de Controle Interno – SCI, Sandra Keiko Takasaki Onmori, 
representante da Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP, Thaís Tie Myasaki, servidora da Seção de 
Acessibilidade, Silvia Cristina Rodrigues Peralta, assessora do gabinete da Presidência, Andreza 
Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – 
NUGEP, Mariele Souza de Araújo, assessora da Assessoria Jurídico-Administrativa, Adriana 
Domanoski Gurniak, servidora da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores, Claudia 
Polachini Kayatt, diretora da Ouvidoria e Thiago Martins, da Seção de Sistemas Administrativos,  
com a finalidade de deliberarem sobre assuntos pertinentes ao gerenciamento e adequações de 
conteúdo do novo portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em funcionamento desde 
24/09/2018. Ausentaram-se justificadamente a excelentíssima senhora doutora Erotilde Ribeiro dos 
Santos Minharro, juíza Auxiliar da Corregedoria e os servidores Felipe Oreste Capobiango, diretor 
da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo e Daniela Ferrari Kovacs, chefe da Seção de Acessibilidade.  
 
Inicialmente, a diretora da SECOM trouxe a conhecimento dos membros do presente Comitê que 
durante o Congresso Brasileiro de Comunicação – Conbrascom, ocorrido no final de maio, foi 
informada pela secretaria de comunicação do TST sobre a futura padronização dos sites de todos 
os Tribunais e dos e logotipos da Justiça do Trabalho, que ocorrerá em breve, sendo que a 
divulgação de layout ainda não foi autorizada. 
 
O que se sabe, por ora, é que não há notícias ou banners rotativos, o que facilitará as questões de 
acessibilidade e que os menus são parecidos com os do site atual do TST. Também foi mencionado 
que as cores predominantes serão padronizadas, a princípio, em tons verdes e amarelos, o que 
impactará, de início, a identidade visual institucional, uma vez que as cores predominantes do TRT2 
são o vermelho, preto, branco e cinza. 
 
Foi, então, apresentada aos membros do Comitê a primeira versão da Intranet em modelo 
compatível com a futura padronização do portal, e que foi muito bem aceita pelos presentes. 
 
Em seguida, o doutor Moisés ponderou sobre a necessidade de alteração do modelo de papel 



 

 

timbrado utilizado em documentos oficiais para a versão mais ecológica, ressaltando que o modelo 
atual, com as tarjas preta e vermelha, gasta muita tinta nas versões impressas, além de dificultar 
alguns procedimentos internos, quando convertido em PDF, conforme reportado pela assessora 
Mariele. 
 
Solicitou apoio da assessoria da Presidência, para que todos os setores sejam comunicados por 
ofícios da alteração do modelo timbrado e também da equipe da SECOM, para que sejam 
veiculados informativos nesse sentido.  
 
Em relação à página dos Classificados na intranet, o doutor Moisés sugeriu que fosse alterada para 
uma versão mais atrativa, dando maior visibilidade para a área das vagas e permutas de lotação. 
Cogitou-se linkar, de alguma maneira, os anúncios com os cards dos TRTeiros. 
 
A doutora Liane sugeriu que os anúncios das vagas fossem divididos em 3 seções: OFERTA, 
PROCURA e PERMUTA, para facilitar a visualização e a busca, tanto para quem oferece as vagas, 
como para procura recolocação.  
 
A SECOM se comprometeu a elaborar novos modelos gráficos para os três novos itens dos 
classificados e o servidor Thiago, da Seção de Sistemas Administrativos, se prontificou a remodelar 
a página em ambiente de testes, para posterior análise do Comitê. 
 
Na sequência, o doutor Moisés ponderou pela necessidade de aumento da quantidade de notícias 
jurídicas. Sugeriu que a SECOM e o NUGEP trabalhem em parceria para a divulgação das notícias 
jurídicas para o público em geral. Orientou que as decisões que possam gerar polêmica, ou que 
não reflitam o posicionamento institucional, sejam contrapostas com notícias de decisões em 
sentido diverso. 
 
A diretora do Nugep salientou a dificuldade atualmente enfrentada nas pesquisas de 
jurisprudência, tendo o doutor Moisés informado a todos que em breve será disponibilizada uma 
nova ferramenta de busca. 
 
Também foi discutido pelo Comitê uma forma de melhorar o cadastro unificado para o 
recebimento dos boletins e informativos jurídicos (publicados pela SECOM e NUGEP). Foi sugerida 
a simplificação do formulário para o cidadão comum, dando a ele maior visibilidade, com a 
exclusão do campo inicial de escolha entre “Pessoa física” e “Advogado”. Todos concordaram que o 
formulário fosse único e tivesse em seu conteúdo a possibilidade de inserção do número da OAB, 
para os advogados, já que estes possuem acesso mais amplo do que o cidadão comum em alguns 
serviços oferecidos pelo cadastramento. 
 
Quanto as dúvidas frequentes (FAQ), a Presidência e a Ouvidoria, nas pessoas de Silvia e Cláudia, 
respectivamente, comprometeram-se a encaminhar por e-mail o rol já elaborado, para análise dos 
membros do presente Comitê.  



 

 

 
A diretora do NUGEP sugeriu que futuramente seja criado um “portal do cidadão”, onde se possam 
reunir as dúvidas frequentes, a carta de serviços e outros informativos. E a assessora da 
Presidência sugeriu que nos campos relacionados ao seguro-desemprego e ao PIS/PASEP houvesse 
link direto para a página do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
Em relação aos Manuais e Guias que atualmente se encontram no menu Transparência, conforme 
reportado pelo diretor do Controle Interno, todos concordaram em mantê-los no mesmo local na 
internet, para que terceiros, tais como empresas e prestadores de serviços contratados pelo 
Tribunal, tenham conhecimento sobre os trâmites internos de contratação. 
 
Também ficou estabelecido que a tabela de índices de correção monetária pelo IPCA-E 
permanecerá, por ora, apenas na intranet, conforme orientações da Presidência.  
 
Quanto aos cards das unidades, conforme decidido em reuniões anteriores, tiveram seus 
tamanhos reduzidos e serão disponibilizados em um número maior em cada página (oito cards, ao 
invés de quatro).   
 
Por fim, a pedido da chefe da acessibilidade, que não pode comparecer a presente reunião por 
motivos de saúde, todos concordaram que no próximo encontro sejam retomadas as questões 
pertinentes à acessibilidade (tais como temporizador de notícias, proad, assyst, captcha e nova 
versão KZ do PJe), que ficaram pendentes na última reunião.  
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 23 de julho de 2019, às 11h15, no 
mesmo local. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada e, para 
constar, foi lavrada a presente ata assinada por todos os participantes. 
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