
 

 

 
 

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

Ata nº 05/2019 
Reunião realizada em 14/05/2019 

 
 
Aos catorze dias do mês de maio 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 
11h00, 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, Daniela Ferrari Kovacs, chefe da Seção de 
Acessibilidade, Thaís Tie Myasaki, servidora da Seção de Acessibilidade, Felipe Oreste 
Capobiango, diretor da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo, 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 os servidores Luis 
Carlos de Paula Reseck, diretor da Secretaria de Controle Interno – SCI, Sandra Keiko 
Takasaki Onmori, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP e Sérgio 
Stankevicius, secretário da 10ª Turma.  
 
Inicialmente, o doutor Moisés apontou a questão das “Dúvidas Frequentes” como uma 
das prioridades atuais do portal, sendo informado pelo servidor Thiago, da Seção de 
Sistemas Administrativos, que estão sendo realizados testes com um novo plugin que 
permitirá cada área ter o seu próprio rol de perguntas mais frequentes, as quais serão 
unificadas na página da Ouvidoria. 
 
 



 

 

 
Em seguida, o diretor da SETIC relatou as demandas recebidas pelo setor, relativas ao 
menu Institucional > Nossas Unidades. Afirmou já ter incluído em ambiente 
homologatório do Typo 3 o nome das cidades e respectivas comarcas, de acordo com o 
CEP respectivo, para facilitar a pesquisa, demonstrando para todos os presentes alguns 
exemplos de busca. 
 
Ponderou-se pela redução do tamanho dos cards que aparecem na pesquisa das 
unidades, para visualização de uma quantidade maior na tela. A diretora da SECOM 
comprometeu-se a providenciar com sua equipe um novo layout para os referidos cards. 
 
A diretora do NUGEP informou que não possui acesso para algumas funcionalidades em 
páginas de sua responsabilidade, sendo informada pelos representantes presentes dos 
setores de informática (Márcio e Thiago) que algumas funcionalidades são, de fato, 
restritas por se tratarem de páginas administrativas, cujas alterações podem, ainda que 
acidentalmente, impactar outros menus do portal.  
 
A NUGEP e a SETIC ficaram de definir, por meio de seus diretores, quais as páginas que 
necessitam de alteração, especialmente no período de migração do joomla para o typo 
3, e quais conteúdos deverão ser adicionados exclusivamente pela informática, para fins 
de segurança. 
 
O diretor da SETIC informou a todos os presentes sobre as mudanças que ocorrerão em 
breve com a utilização de IP nas redes de telefonia do Tribunal. Esclareceu que a ideia 
será construir uma página dinâmica para o catálogo telefônico, de forma que cada 
unidade possa, futuramente, atualizar seus próprios contatos em um único lugar. 
 
Para tanto, comprometeu-se a conversar com a Secretaria de Gestão de Pessoas, para 
que atualizasse os dados constantes do Sigep, a fim de viabilizar a construção da 
aplicação pela informática. Também se comprometeu a entrar em contato com a SILAP 
para solicitar que fizessem uma última atualização para os cadastros de fora da sede.  
 
Em relação às dúvidas de prefixo que será utilizado pelos usuários de Santos, o diretor 
da SETIC esclareceu que continuará sendo o 13. 
 
Como serão grandes as mudanças, o doutor Moisés entende que será necessária uma 
ampla divulgação sobre as alterações telefônicas, explicando os benefícios, inclusive 
orçamentários, especialmente para o público externo, cuja campanha competirá à 
SECOM desenvolver, assim que as providências de âmbito técnico forem realizadas pela 



 

 

informática.   
 
Na sequência, a chefe da acessibilidade solicitou providências quanto à correção do card 
referente à sua área, no menu Cidadania, para que passe a constar como “Seção de 
Acessibilidade e Inclusão”, cuja solicitação de alteração será feita para a SILAP, pela 
informática. 
 
A doutora Erotilde também apontou um equívoco em um dos ramais da Presidência 
constante do catálogo telefônico, que estava sendo direcionado equivocadamente para a 
TI, ficando a verificação a cargo da informática. 
 
Acerca de uma demanda recebida pelo diretor da SETIC, quanto ao pedido de melhoria 
das terminologias empregadas no menu Institucional > Composição, decidiu-se trocar 
“Órgãos Julgadores” por “ÓRGÃOS (PLENO, ESPECIAL E SEÇÕES)” , “Segundo Grau” por  
“DESEMBARGADORES E TURMAS” e “Primeiro Grau” por “JUÍZES DO TRABALHO”. 
 
O diretor da SETIC submeteu ao Comitê a questão dos “Manuais e Guias” estarem 
disponíveis para o público externo no menu Transparência > Licitações, Compras e 
Contratos. E com a concordância dos presentes, comprometeu-se a entrar em contato 
com o diretor do Controle Interno para verificar se haveria necessidade de manter essas 
informações na internet ou se seriam pertinentes apenas para a intranet. 
 
Houve questionamento entre os membros do comitê se haveria necessidade de 
deslocamento para a internet da lista de “Convênios“ mantidos pelo Tribunal, constante 
atualmente dentro do menu “Consultas e Modelos” na intranet, em razão de solicitação 
feita por um advogado à informática. No entanto, todos concordaram em manter a lista 
apenas na intranet. 
 
 A diretora da SECOM informou a todos que manteve contato com a Michele do Núcleo 
do PJe para tratar dos assuntos mencionados na última reunião do Comitê, referentes às 
notificações recebidas pelas partes em processos eletrônicos e esclareceu que, 
juntamente com a sua equipe, providenciará a divulgação de notícias e vídeos sobre o 
funcionamento do Aplicativo JTE, para melhor elucidar aos usuários a necessidade de 
cadastramento pessoal em uma das Unidades de Atendimento e o passo a passo de 
utilização.  
 
Também submeteu à apreciação do Comitê um questionamento recebido pela 
Secretaria de Comunicação sobre a possibilidade de disponibilização dos índices de 
atualização de débitos trabalhistas pelo IPCA-E na internet, que atualmente se 



 

 

encontram disponíveis apenas para o público interno, no menu “Consultas e Modelos” 
da intranet, com a informação de que poderiam ser obtidas através de e-mail pela 
Assessoria Econômica do Tribunal. Para o público externo encontram-se disponíveis, 
atualmente, apenas as planilhas com os índices de atualização monetária feitas pela TR.    
 
Todos os membros do Comitê entenderam que não haveria óbice para disponibilizar as 
planilhas relativas ao IPCA-E para o público externo, na internet. Contudo, estabeleceu-
se que a diretora da SECOM entrará, previamente, em contato com a Assessoria 
Econômica, e caso não haja discordância, as tabelas poderão ser deslocadas para acesso 
ao público em geral.  
 
A pedido da Michele do Núcleo do PJe e mediante a concordância de todos os presentes, 
ficou decidido que dentro do menu Processos > Processo Judicial Eletrônico será inserido 
um campo de acesso aos “Comunicados”, em posição anterior ao “Acesso ao PJe (TRT2)”. 
 
O diretor da SETIC esclareceu que a informática está cadastrando em um grupo de e-
mail todas as áreas conteudistas do portal, para que sejam informadas sobre as regras e 
instruções estabelecidas pelo presente Comitê.  
 
Também salientou que estão em fase de testes os submenus com melhorias de 
acessibilidade. 
 
Por fim, a chefe da acessibilidade sugeriu que na próxima reunião sejam retomadas as 
questões pertinentes à acessibilidade, tais como temporizador de notícias, proad, assyst, 
captcha e nova versão KZ do PJe, esclarecendo que, em relação a esta última, foi aberto 
um pedido de providências junto ao CSJT, relatando as dificuldades enfrentadas.  
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 11 de junho 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. 
    
 
Moisés dos Santos Heitor 
Juiz Auxiliar da Vice-Presidência Administrativa 
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