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

Ata nº 02/2019
Reunião realizada em 18/03/2019

Aos dezoito dias do mês de março 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, 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, 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,
Felipe Oreste Capobiango, Diretor da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo, 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. Também
esteve presente na reunião o excelentíssimo senhor doutor Roberto Vieira de Almeida
Rezende, juiz da 2ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba. Ausentaram-se
justificadamente a excelentíssima senhora doutora Liane Martins Casarin, juíza titular da
16ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo e a excelentíssima senhora doutora
Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de São Caetano
do Sul.
Inicialmente, todos os participantes foram informados sobre a nova página da Ejud, que
já está em funcionamento, tendo a servidora Silvia, assessora da Presidência, sugerido
que os itens “Normas” e “Relatórios” da referida página fossem posicionados antes do
item “Eventos” e logo após “Conheça a Ejud2”, tendo a concordância da maioria dos
participantes. Será necessário informar a Ejud sobre as sugestões de alteração aqui
propostas.

O doutor Moisés salientou que seria melhor posicionar o “Fale com a Ejud2” como
último item do menu principal na página da Escola Judicial. Ressaltou que o Menu
“Contatos” da página inicial do portal do TRT2 também deveria ser posicionado como
último item, para fins de padronização, com o que todos concordaram.
O doutor Moisés informou que a partir da próxima reunião o servidor Thiago Martins, da
Seção de Sistemas Administrativos, passará a integrar o grupo e ficará responsável por
fazer a catalogação das pendências, bem como os ajustes técnicos necessários, após a
aprovação pelos membros do presente Comitê.
Passou-se, em seguida, às deliberações para o aprimoramento do portal, nos seguintes
termos:
- a responsabilidade de cada área precisa ser inserida ao final de cada página. Todos
concordaram que ao final de cada página conste o nome da área responsável (de forma
clicável), data da última atualização e que remeta para um e-mail de contato. Cada área
será responsável por inserir essas informações, de forma padronizada. SECOM e SETIC
ficaram de providenciar o layout em conjunto e verificar se as atualizações serão feitas
de forma manual ou automática;
- o diretor da SETIC sugeriu que fosse criado um grupo com todos os responsáveis pela
alimentação das páginas para que estas e outras questões fossem informadas a todos os
interessados;
- discutiu-se sobre a necessidade de melhorias em relação aos atalhos de acessibilidade,
após a servidora Daniela, chefe da seção de acessibilidade, relatar que não estariam
funcionando adequadamente;
- o doutor Moisés pediu para que todos os integrantes do Comitê pensassem sobre a
questão, e trouxessem ideias e sugestões para a próxima reunião;
- em relação à nova página da conciliação, que receberá a denominação “Portal da
Conciliação”, o doutor Moisés mencionou que haverá subitens relacionados ao Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – Nupemec-JT2, para
resolução de conflitos individuais, sob a coordenação da Vice-Presidência
Administrativa e ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos Coletivos, para resolução de conflitos coletivos, sob responsabilidade da VicePresidência Judicial;

- foi sugerido pelo doutor Moisés que se dividisse o banner da Ejud (na página inicial do
portal), para que incluísse campo para o “Portal da Conciliação”, podendo-se excluir os
botões de “Quero Conciliar” e do “Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos Coletivos” do acesso rápido (ao lado esquerdo);
- no lugar desses botões de acesso rápido poderiam ficar as “Publicações do dia” (que
estão em Bases Jurídicas > Legislação) e os “Feriados e Suspensões de Expediente” (que
estão em Serviços > Agenda), com o que todos concordaram. Em todo caso, ponderouse aguardar relatório da equipe da SETIC sobre os botões que mais são acessados pelo
público em geral, para confirmar a relevância dessas possíveis alterações;
- quanto ao submenu “Comissões”, levantou-se a necessidade de atualizações,
principalmente daqueles Comitês, Comissões ou Grupos que não possuem andamento.
Cogitou-se a necessidade de se expedirem atos para extinguir aqueles que já cumpriram
a finalidade e do encaminhamento de ofícios para padronização e adequações daqueles
que estão em andamento, ficando a cargo da NUGEP e da Presidência, nas pessoas de
Andreza e Silvia, aqui presentes, as providências necessárias nesse sentido.
Em seguida, o doutor Moisés sugeriu que os integrantes do presente Comitê
começassem a pensar sobre o novo layout da INTRANET.
A diretora da SECOM se comprometeu a encaminhar para todos os integrantes do grupo
o esboço de novo layout da INTRANET para embasar os futuros debates.
Sobre o tema foram levantadas questões sobre a atual plataforma (Typo3) e a utilizada
anteriormente (Joomla). O diretor da SETIC salientou que um dos motivos levados em
conta para a escolha do Typo3 foi a questão da segurança, sobre a qual o Joomla
apresentava problemas.
A chefe da Seção de Acessibilidade sugeriu que, primeiramente, fossem testados na
INTERNET os atalhos de melhoria de acessibilidade, para depois serem aplicados na
INTRANET.
Por fim, o diretor da SETIC mencionou que o CSJT cogita padronizar o layout dos sites de
todos os Tribunais, isso podendo ocorrer em meados do presente ano, para adequações
até o fim do ano e implementação em 2020, mas não há certeza se a informação se
confirmará em referido prazo.

A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 23 de abril 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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