
 

 

 
 

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

Ata nº 01/2019 
Reunião realizada em 13/02/2019 

 
 
Aos treze dias do mês de fevereiro 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 
11h, reuniram-se o excelentíssimo senhor doutor Moisés dos Santos Heitor, juiz auxiliar 
da Vice-Presidência Administrativa, a excelentíssima senhora doutora Erotilde Ribeiro 
dos Santos Minharro, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul e os 
senhores servidores: Marcio Nisi Gonçalves, diretor da Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações - SETIC, João Marcelo Galassi, diretor substituto da 
Secretaria de Comunicação Social - SECOM, Hernan Gonçalves Sandres e Fabiana 
Catafesta Veríssimo, servidores da Secretaria de Comunicação Social, Luis Carlos de 
Paula Reseck, diretor da Secretaria de Controle Interno - SCI, Daniela Ferrari Kovacs, 
chefe da Seção de Acessibilidade, 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,  Sérgio Stankevicius, secretário da 10ª Turma, Mariele Souza de 
Araújo, assessora da Assessoria Jurídico-Administrativa, Adriana Domanoski Gurniak, 
servidora da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores e Sandra Keiko 
Takasaki Onmori, representando a Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, 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 Liane Martins Casarin, Juíza titular da 16ª Vara do Trabalho da Zona Sul 
de São Paulo e o servidor Felipe Oreste Capobiango, Diretor da 84ª Vara do Trabalho de 
São Paulo. 
 
Inicialmente, todos os participantes foram informados sobre os seguintes assuntos: 
 
- foi realizada a inclusão do submenu “Secretarias Administrativas” no menu 
Institucional, sendo que a Secretaria de Gestão de Pessoas ficará responsável pela 
atualização das diretorias; 
 
-  foram lançadas no grupo do whatsapp as respostas sobre PJe encaminhadas pela 



 

 

Michele do Núcleo do PJe, com a observação de que as dúvidas do respectivo FAQ são 
acessadas por outros tribunais;  
 
- a Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos será a responsável por atualizar o 
diretório “Planejamento Estratégico”, no menu Transparência; 
 
- o Diretor da SETIC mencionou a necessidade de constar em cada página o setor 
responsável pelo respectivo conteúdo, salientando que a capacitação é importante para 
as áreas que inserem conteúdos e atualizações com maior frequência. Também sugeriu 
que seja criado um local compartilhado de arquivos, com acesso por todos os 
participantes do Comitê, para reunir todas as informações relevantes sobre o Portal, a 
fim de manter um histórico e facilitar as buscas futuras, sendo que todos concordaram 
com a criação de uma lista de e-mails em comum;  
 
- o doutor Moisés informou que o TRT-2, embora tenha recebido do CNJ o Selo Justiça 
em Números na modalidade ouro em 2018, deixou de recebe-lo na modalidade 
diamante por poucos pontos, ressaltando dois itens principais relativos à transparência e 
à indisponibilidade de página;  
 
- a chefe da Seção de Acessibilidade informou que nos próximos dias 13, 14 e 15 de 
março será realizado o curso “Web e Sistemas”, no 17º andar do ed. Millenium, já 
aprovado pela Ejud, sendo disponibilizadas 20 vagas. Salientou a importância da 
participação de pelo menos 3 integrantes de cada área, principalmente da SECOM, 
NUGEP, Ejud e Acessibilidade e de outros setores que costumam inserir conteúdo no 
site, como a SGP, que se dispôs a encaminhar 2 participantes. Serão dois dias inteiros de 
curso e meio período no terceiro dia e serão disponibilizados certificados para os 
participantes; 
 
Passou-se, então, às deliberações sobre os conteúdos e sugestões levantadas para o 
aprimoramento do portal, nos seguintes termos: 
  
- foi sugerido pela chefe da Seção de Acessibilidade que se colocasse os atalhos de 
acessibilidade no cabeçalho da página inicial do portal, antes dos ícones de acesso ao 
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr e LinkedIn, tendo a equipe da SECOM se 
comprometido a fazer estudos de layout quanto a estética, para o encaminhamento de 
modelos à SETIC para a realização de testes; 
 
- a servidora também informou que encontra dificuldades para acessar, dentro do menu 
Institucional, o novo submenu Cidadania > Inclusão e Acessibilidade. Relata que, por ser 



 

 

o último dos itens, da última coluna de submenus, precisa passar por todas as colunas e 
subitens anteriores para acessa-lo, sendo que durante a navegação ainda aparecem 
códigos estranhos que são ocultos para quem não se utiliza de tecnologia assistiva para a 
visualização do site. Ainda ficou de verificar se o mesmo ocorre em outros menus, como 
o da Transparência, por exemplo; 
 
- diante do relato da Daniela, o diretor da SETIC se comprometeu a verificar com sua 
equipe a possibilidade de acesso aos submenus de outra maneira (ex. passando 
horizontalmente pelas colunas à direita até se chegar em Cidadania, sem ter que passar 
por todos os itens na vertical); 
 
- o doutor Moisés ressaltou que o submenu Cidadania receberá mais dois subitens 
(“Trabalho Decente e Seguro” e “Igualdade e Diversidade”) e sugeriu que ele se tornasse 
o sétimo elemento do menu principal, salientando que o site do TST possui oito menus 
principais, com fontes menores, e que não comprometem a estética. Ponderou que 
talvez fosse necessário alterar o layout dos menus, com o que todos concordaram, tendo 
a equipe da SECOM se comprometido a fazer sugestões de layout para encaminhar para 
a equipe da SETIC; 
 
- a servidora Sandra, representante da SGP, ficou de verificar o que poderia ser 
melhorado no menu Transparência > Pessoas; 
 
- constatou-se erro de grafia da palavra “Sociambiental”, comprometendo-se a SETIC a 
corrigi-la para “Responsabilidade Socioambiental”, no submenu Cidadania; 
 
- no mesmo submenu Cidadania, a chefe da Acessibilidade também solicitou que fosse 
invertida a nomenclatura do item “Inclusão e Acessibilidade” para “Acessibilidade e 
Inclusão”, no que todos concordaram;  
 
- a diretora do NUGEP apresentou o trabalho que sua equipe realizou dentro do menu 
Institucional > Comissões, para a organização dos subitens, agrupando em 7 grandes 
tópicos os comitês/comissões de acordo com a proximidade dos temas, disponibilizando 
uma busca também em ordem alfabética.  
 
- quanto aos sinais de [+] e [–] que aparecem na abertura de cada tópico e também em 
outros subitens do site, ponderou-se pela necessidade de alteração de layout, com a 
inserção de botões ou flechas, tendo a equipe da SECOM se comprometido a estudar a 
melhor forma em parecia com a equipe da SETIC; 
 



 

 

- o doutor Moisés também comentou que falta padronização dos links, que aparecem na 
cor vermelha no menu Institucional > Comissões e, com fontes diversas em outros 
subitens, salientando que a cor azul seria mais adequada para esses casos, com o que 
todos concordaram; 
   
- a diretora do NUGEP esclareceu que serão encaminhados ofícios para que as comissões 
e comitês validem o conteúdo que já foi inserido no portal e que apresentem 
complementações, se necessário; 
 
- o diretor da SETIC apontou a duplicidade de conteúdo referente aos comitês e 
comissões, que também aparecem no menu Transparência, tendo o diretor do Controle 
Interno sugerido que o referido conteúdo fosse unificado e atualizado apenas no menu 
Institucional, sendo que no menu Transparência o submenu “Comitês e Comissões de 
Gestão”, quando clicado, deveria ser redirecionado para o Institucional > Comitês, 
Comissões e Grupos; 
 
- estabeleceu-se que as comissões e comitês deverão ser atualizados e haverá texto de 
apresentação para cada um deles; 
 
- a chefe da Seção de Acessibilidade questionou os motivos de a “Comissão Permanente 
de Acessibilidade e Inclusão” ter sido inserida dentro do grupo denominado “Gestão 
Socioambiental”, e todos concordaram em alterar a nomenclatura deste grupo para 
“Cidadania”, por ser mais abrangente;   
 
- houve concordância entre os participantes sobre a alteração do termo “portadores de 
necessidade especial”, que aparece dentro do item Competência da referida Comissão 
de Acessibilidade, para “pessoas com deficiência”, por ser mais correto; 
 
- o doutor Moisés ponderou sobre a necessidade de alteração de layout da página da 
Corregedoria e inserção de conteúdo mais completo, a exemplo do site do TST. Também 
mencionou que os conteúdos dos demais submenus do Corpo Diretivo, tais como a 
Presidência e Vice-Presidências precisam esclarecer melhor suas competências; 
 
- a equipe da SECOM entregou ao doutor Moisés, submetendo a sua aprovação, 
sugestões de textos para o menu Institucional > Composição > Orgãos Julgadores, 
contemplando as atribuições, fundamentação e contatos referentes ao Tribunal Pleno, 
Órgão Especial, Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC) e Seções Especializadas 
em Dissídios Individuais (SDI). Na mesma oportunidade foram entregues sugestões de 
imagens para os itens “Estrutura e Funcionamento” e “Nossas Unidades”, bem como 



 

 

modelo para aprovação sobre os campos dos currículos a serem futuramente 
preenchidos pelos desembargadores (no menu Institucional > Composição > Segundo 
Grau); 
   
- a chefe da Seção de Acessibilidade consultou os demais participantes do presente 
Comitê sobre a possibilidade de se inserirem vídeos e notícias no menu Cidadania > 
Acessibilidade e Inclusão, comprometendo-se o diretor da SETIC de verificar com a sua 
equipe a possibilidade de se colocar as três últimas notícias sobre o assunto e se haveria 
possibilidade da utilização de tags nas notícias, para inclusão automática quando forem 
divulgadas matérias que abordem sobre acessibilidade; 
 
-  o doutor Moisés e a doutora Erotilde ponderaram pela necessidade de adequações 
das chamadas das notícias jurídicas, na página inicial do portal, para melhor elucidar o 
conteúdo. Também pediram atenção em relação aos termos jurídicos utilizados nos 
vídeos, exemplificando a diferença entre “funcionário” x “empregado”;  
 
Por fim, quanto às “Dúvidas Frequentes”, atualmente inseridas no menu Contatos, 
consentiram os participantes deste Comitê sobre a possibilidade de se criarem perguntas 
e respostas por cada área responsável pela inserção de conteúdo no site. Cogitou-se a 
elaboração de um ofício para o encaminhamento à Ouvidoria, para que esta providencie 
o rol das demandas recebidas com maior frequência e se responsabilize pela atualização 
deste conteúdo.  
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 18 de março de 2019, às 11h, 
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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