
 

 

 
 

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

Ata nº 03/2019 
Reunião realizada em 23/04/2019 

 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril 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 
11h30, 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, a 
excelentíssima senhora doutora Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, juíza Auxiliar da 
Corregedoria 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, 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, 
Sandra Keiko Takasaki Onmori, representando a Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, 
Oswaldo José Costa da Silva Leme, Diretor da Coordenadoria de Sistemas de TIC, Claudia 
Polachini Kayatt, representante do Gabinete da Ouvidoria e Ednilson Francisco dos 
Santos Junior, representante 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 o excelentíssimo senhor doutor Roberto 
Vieira de Almeida Rezende, juiz da 2ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba e os 
servidores Daniela Ferrari Kovacs, chefe da Seção de Acessibilidade, Felipe Oreste 
Capobiango, Diretor da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo e Sérgio Stankevicius, 
secretário da 10ª Turma.  
 
Inicialmente, o doutor Moisés fez elogios às equipes da SECOM e da SETIC, ora 
consignados em ata, pelos esforços empregados na confecção e desenvolvimento do 
novo portal, especialmente da página referente ao Portal da Conciliação, salientando 
que o tema, inclusive, foi matéria veiculada no jornal Valor Econômico. 



 

 

Acrescentou que o mesmo conceito do Portal da Conciliação poderia ser utilizado para 
outras áreas, a exemplo da Acessibilidade e Ouvidoria. 
 
Todos os participantes foram informados que, a pedido da ministra do TST, Delaíde Alves 
Miranda Arantes, as cores do portal foram alteradas temporariamente para os tons de 
verde, em razão da adesão do TRT-2 à campanha Abril Verde, relativa à prevenção de 
acidentes do trabalho. 
 
Também foram informados de que o temporizador das notícias da página inicial do 
portal foi aumentado de 5 para 10 segundos, sendo possível um aumento ainda maior 
caso haja necessidade, para fins de melhoria da sua acessibilidade.  
 
A SETIC também sugeriu algumas outras possibilidades de alteração no tempo de 
apresentação das notícias, utilizando, por exemplo, a atualização automática do portal. 
Também sugeriu que fosse reduzido o tamanho da tela principal das notícias e fossem 
incluídas outras 3 ou 4 miniaturas (thumbnails) para as notícias laretais. 
 
Ressaltou-se, mais uma vez, a necessidade de que sejam colocados os nomes das áreas 
responsáveis pela inserção de conteúdo nas respectivas páginas, com a data de 
atualização, inclusive nos conteúdos que, por ventura, sejam atualizáveis por 
documentos em PDF.  
 
Em seguida, foi dada a palavra para a servidora Claudia, representante da Ouvidoria, que 
ao ser convidada a integrar o presente Comitê, manifestou-se favoravelmente, ficando a 
cargo do diretor da SETIC incluí-la no grupo de e-mail.  
 
A servidora Cláudia sugeriu que as “Dúvidas Frequentes” permanecessem na página da 
Ouvidoria, salientando que isso evitaria muitas ligações desnecessárias de 
jurisdicionados, advogados e cidadãos. 
 
Ponderou-se, então, que cada área tivesse o seu próprio rol de dúvidas mais frequentes, 
como já definido em reuniões anteriores, mas que todas as perguntas e respostas 
fossem unificadas na página da Ouvidoria, de maneira que a atualização fosse 
automática e simultânea em ambas as páginas. 
 
Sugeriu-se também a inserção de um sistema de buscas para as Dúvidas Frequentes, 
para facilitar as pesquisas, com o que todos os participantes concordaram.  
 
Passou-se às deliberações para o aprimoramento do portal, nos seguintes termos: 



 

 

 
- na página inicial, ponderou-se pela necessidade de melhorias no quadro CONSULTA 
PROCESSUAL;  
 
- decidiu-se desmembrar a consulta de processos do campo relativo ao DJET e Diário 
Oficial da União, para dar mais clareza às pesquisas, tendo a SECOM se comprometido a 
estudar um novo layout para esses quadros, com a especificação para os campos de 
pesquisa de processos físicos e de processos eletrônicos, de primeiro e segundo graus. 
 
- foi colocada em discussão a questão do acesso das pessoas que recebem uma 
notificação de processo eletrônico (PJe) e os procedimentos que deverão realizar para 
acessar todas as peças processuais e respectivos documentos, por meio do link e da 
chave de acesso disponibilizados na notificação; 
 
- a SECOM e a SETIC se comprometeram a entrar em contato com a Michele do Núcleo 
do PJe, para viabilizarem melhorias nos acessos eletrônicos e na divulgação de 
informações acerca dos procedimentos a serem adotados por pessoas físicas e jurídicas 
que recebem notificações em processos eletrônicos, especialmente no que diz respeito 
ao cadastramento do Aplicativo JTe para smartphones; 
 
- durante a reunião, o diretor da Coordenadoria de Sistemas de TIC, providenciou a 
alteração do campo “validação de documentos” no âmbito do PJe, acrescentando o 
termo “(chave de acesso)”, para facilitar a indicação do campo onde deve ser inserido o 
respectivo código de acesso constante das notificações. 
 
Em seguida, por solicitação do doutor Moisés, a diretora da Secretaria de Comunicação 
fez a apresentação dos primeiros esboços do novo layout da INTRANET. Ressaltou a 
ideia de que os botões constantes no “Meu Menu” fossem personalizáveis, de acordo 
com a preferência de cada usuário, sugerindo que, na parte inferior da página, 
pudessem ser disponibilizados vídeos de natureza institucional, sobre ginástica laboral, 
por exemplo, com o que todos concordaram. 
 
A SETIC sugeriu que, para que a futura INTRANET seja personalizável, sempre haja 
necessidade de acessa-la com login e senha, independentemente se o usuário esteja 
acessando internamente nos prédios do TRT-2 ou fora deles, com o que todos 
concordaram. 
 
O doutor Moisés sugeriu que fossem realizadas melhorias em relação aos Classificados, 
para dar maior visibilidade, especialmente em relação às “Vagas e Permutas de Lotação”, 



 

 

que são muito requisitadas por diversos setores do Tribunal.  
 
Por fim, propôs que a página dos classificados ganhasse um novo layout, de forma a 
torna-la mais atraente e tivesse destaque em um dos botões de acesso rápido, com 
ampla divulgação.  
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 14 de maio 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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