Comitê Gestor do Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Ata nº 07/2019
Reunião realizada em 23/07/2019
Aos vinte e três dias do mês de julho 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, reuniramse 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 servidores Felipe Oreste Capobiango, diretor da 84ª
Vara do Trabalho de São Paulo, Ivo Claiton de Oliveira Ramalho e Thaís Tie Myasaki, representantes
da Seção de Acessibilidade e Inclusão, Ricardo Alex Serra Viana, representante 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, João Antônio da Rocha Ataide, representante da Secretaria de Controle
Interno – SCI, 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, Vander
Gomes Soares, representante da Ouvidoria e Thiago Martins, 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 os servidores Sérgio
Stankevicius, secretário da 10ª Turma e Sandra Keiko Takasaki Onmori, representante da Secretaria
de Gestão de Pessoas – SGP.
Inicialmente, a diretora da SECOM trouxe a conhecimento dos membros do presente Comitê o
novo layout, com a padronização da identidade visual dos portais dos órgãos da Justiça do
Trabalho estabelecida pela Resolução 243 do CSJT, apontando que os menus principais e laterais
não poderão ser alterados esteticamente, embora possam ser adaptados em seus submenus,
conforme as necessidades de cada Tribunal. Os banners e ícones inferiores, a princípio, poderão ser
alterados por cada Tribunal.
Afirma que, na data de amanhã (24/07/2019) haverá uma videoconferência entre as secretarias de
comunicação de todos os Regionais e do CSJT para o esclarecimento de alguns pontos relacionados
à padronização, inclusive sobre a possibilidade ou não da existência de logotipos de setores
internos, uma vez que algumas escolas judiciais estão se movimentando com essa finalidade.
Também esclareceu que haverá alteração no domínio dos sites com a designação de cada Regional,
passando de “trtsp”, para “trt2”, o que levantou preocupação nos representantes da TI e do
Controle Interno.

O diretor substituto da SETIC levantou possíveis impactos que as alterações do domínio podem
gerar em relação aos contratos em vigência relacionados ao site, assim como em relação aos emails e certificados digitais. Para tanto, salientou que será feito um estudo pela informática sobre
estas questões, acreditando ser possível inverter o domínio principal com o secundário, mantendose os dois domínios ativos por um período (“trtsp” e “trt2”).
O servidor João, representante do Controle Interno sugere que possíveis alterações dos domínios
sejam feitas após a avaliação do CNJ, para que as notas relativas ao portal não sejam
comprometidas, uma vez que vários itens submetidos à avaliação são reportados através de links.
Informou que o questionário de avaliação foi enviado recentemente, no mês de julho. E ficou de
checar junto ao CNJ qual o período em que será realizada a avaliação, comprometendo-se a
informar no grupo do presente Comitê, assim que possível, a data a partir da qual poderá ser dado
início à reestruturação do portal.
A servidora Mariele, da Assessoria Jurídico-Administrativa, ressaltou que, na Resolução 243 do
CSJT, o prazo de seis meses para as adequações se referem ao logotipo e à padronização da
identidade visual dos portais da Justiça do Trabalho, sem nada estabelecer em relação aos
domínios, que talvez sejam submetidos a uma tolerância maior de prazo.
O doutor Moisés solicitou que a diretora da SECOM leve a questão para a videoconferência que
ocorrerá amanhã entre as equipes de comunicação da Justiça do Trabalho de todo o País. E caso os
participantes não possam responder, que o diretor substituto da SETIC possa verificar junto à
equipe técnica do CSJT essa questão, que é mais afeta a área de informática.
A diretora da SECOM sugeriu que as alterações comecem a ser feitas por sua equipe de publicidade
em vinhetas, redes sociais e periódicos (como o mural e boletim jurídico), assim como nos layouts
dos crachás (possivelmente em nova posição, na vertical) e em papéis timbrados, apontando o dia
01/09/2019 como data estimada para a apresentação dessa etapa.
O doutor Moisés entendeu que 01/09/2019 poderia ser considerada a data de início para as
alterações, devendo ser estabelecido um cronograma para a execução de cada etapa. E
submetendo à votação dos demais membros presentes, todos concordaram que as modificações
sejam tornadas públicas de uma só vez, utilizando todo o prazo de seis meses estabelecido pelo
CSJT.
A diretora da SECOM e o representante da Seção de Sistemas Administrativos comprometeram-se
a conversar sobre os novos layouts para o início da execução das etapas de modificação visual em
ambiente de testes.
O servidor João, do Controle Interno apresentou uma síntese relativa à transparência do portal,
trazendo dados acerca da avaliação e cumprimento das exigências do CNJ em 2019. Afirma que das
136 questões que o Tribunal foi submetido a responder, houve cumprimento de 83,09% das

exigências estabelecidas pelo CNJ, considerando que as denominadas “boas práticas” não são
obrigatórias e não impactam significativamente na nota final.
Estima que a nota do portal, em 2019, corresponda a aproximadamente 85% de cumprimento das
exigências, sendo que em 2018 o cumprimento foi de 62%, afirmando que o desempenho pode ter
sido afetado, no ano anterior, pelas alterações efetivadas no portal durante o período de avaliação.
Alguns membros do Comitê ressaltaram que a divulgação do contato telefônico e eletrônico dos
gabinetes de desembargadores também é uma questão relevante para melhoria da nota do portal,
assim como as transmissões das sessões do Tribunal Pleno e divulgação das atas dos órgãos
colegiados.
O doutor Moisés entende que a Secretaria Geral Judiciária deverá divulgar as atas das sessões do
Pleno, assim como todos os demais órgãos colegiados, como as turmas e as secretarias de dissídios
individuais e coletivos.
A assessora da Presidência interessou-se em participar de capacitação para o acesso ao Typo3,
caso esta seja realizada pela Secretaria Geral Judiciária e pela Convocação de Magistrados. E
comprometeu-se a entrar em contato com as representantes das referidas áreas (Ana Celina e Ana
Helena) para verificar quem ficará responsável pela atualização da página correspondente ao
Tribunal Pleno e sua composição.
Em seguida, o servidor Thiago, representante Seção de Sistemas Administrativos apresentou as
alterações já realizadas em relação ao desmembramento das vagas de lotação (oferta, procura e
permutas) nos classificados, na intranet, e em relação ao aumento do número para oito cards em
cada página dos contatos das unidades, conforme estabelecido na última reunião, que foram
aprovadas pelo presente Comitê.
A diretora da SECOM sugeriu que sejam postadas notas informativas, a cada 15 dias, no grupo do
Facebook e também na intranet (no “fique por dentro”) sobre os últimos anúncios de vagas de
lotação, para que seja dada maior visibilidade para essa categoria de classificados, com o que
todos concordaram.
Em relação a alteração do formulário do cadastro unificado para os boletins informativos, também
estabelecida na última reunião, o servidor Thiago sugere que seja aguardada a contratação de
nova ferramenta para a realização de disparos de e-mails, que já se encontra em estudo, com o
que todos concordaram.
O doutor Moisés sugeriu que as notícias de óbito fossem retiradas da intranet depois de uma
semana ou 10 dias após a publicação.
Quanto as dúvidas frequentes (FAQ), estabeleceu-se que serão inseridas na página da Ouvidoria

em local imediatamente anterior ao formulário de manifestação (antes da frase “Como entrar em
contato?”) e também dentro do menu Contatos, após o submenu Ouvidoria.
Por fim, a pedido do doutor Moisés, consigna-se na presente ata a substituição da servidora
Daniela Ferrari Kovacs, pelo servidor Ivo Claiton de Oliveira Ramalho, como representante da
Seção de Acessibilidade e Inclusão no presente Comitê.
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 05 de setembro 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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