
 

 

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

Ata nº 08/2019 
Reunião realizada em 05/09/2019 

 
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, no auditório do vigésimo 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 Liane Martins Casarin, juíza titular da 16ª Vara do 
Trabalho da Zona Sul de São Paulo e os servidores: Ivo Claiton de Oliveira Ramalho, representante 
da Seção de Acessibilidade e Inclusão,  Marcio Nisi Gonçalves, diretor da Secretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicações - SETIC, Luis Carlos de Paula Reseck, diretor da Secretaria de 
Controle Interno – SCI, Aline Maria de Castro Silva, diretora da Secretaria de Comunicação Social - 
SECOM, Fabiana Catafesta Veríssimo, servidora da Secretaria de Comunicação Social, 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, Sandra Keiko Takasaki Onmori, representante da 
Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP, Adriana Domanoski Gurniak, servidora da Coordenadoria 
de Estatística e Gestão de Indicadores, Claudia Polachini Kayatt, diretora 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 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 e Sérgio Stankevicius, secretário da 10ª Turma.  
 
Inicialmente, a diretora da SECOM apresentou aos membros do presente Comitê algumas 
sugestões de layout para a futura página inicial do portal, capas das redes sociais, informativos 
como o TRT Mural e Boletim, papel timbrado, vídeos, uniformes, crachás, entre outros itens. 
 
Esclareceu que, em relação a utilização de logotipos para determinados setores do Tribunal, ainda 
não houve decisão, inclusive em relação às escolas judiciais. A ideia é que seja utilizada a logo do 
Tribunal, com o nome do setor posicionado embaixo. E sempre que possível, sugere que se utilize 
a marca da Justiça do Trabalho, para o seu fortalecimento. 
 
Quanto ao papel timbrado, o doutor Moisés solicitou que sejam realizadas simulações com a nova 
logo do lado esquerdo, retirando-se o endereço do portal, para não comprometer a paginação e as 
assinaturas eletrônicas dos documentos oficiais. 
 
Em relação aos três layouts sugeridos para os novos crachás de servidores, todos na posição 
vertical, a maioria dos membros presentes do Comitê optou pela versão azul com marca d’água. 
Ponderou-se, no entanto, em relação ao custo de impressão dessa versão por demandar maior 



 

 

quantidade de tinta. Questionou-se também quanto à possibilidade de marcação em crachás de 
servidores que detêm a necessidade de “acesso livre” e quanto ao posicionamento da tarja 
eletrônica em seu verso para a marcação do ponto. A SILAP deverá ser consultada sobre a questão 
dos custos de impressão da versão ora escolhida. 
 
O doutor Moisés sugeriu que já fosse colocada o novo logotipo na versão atual do portal, para dar 
início ao período de transição das futuras alterações. 
 
Sobre a Intranet, a diretora da SECOM apresentou duas opções de layout (uma monocromática, 
em tonalidade verde água e outra com uma quantidade maior de botões de acesso rápido, sendo 
esta, mais colorida). Optou-se pela versão com mais botões, porém alguns dos membros presentes 
consideraram a versão monocromática mais apropriada, razão pela qual ficou a cargo da SECOM a 
elaboração de um terceiro layout com essas duas características (monocromática e com diversos 
botões), priorizando, por ora, a concentração de esforços para a padronização do portal da 
Internet. 
 
A servidora Mariele, da Assessoria Jurídico-Administrativa levantou alguns pontos que foram 
mencionados durante os trabalhos correicionais realizados no mês de agosto, dentre os quais 
destacou a necessidade de divulgação no portal dos nomes dos magistrados plantonistas e 
também sobre a recomendação de que não constem dos relatórios da internet os dados pessoais 
dos beneficiários na consulta individualizada de precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs). 
 
Todos concordaram que as adequações devem ser feitas no portal. Em relação aos nomes dos 
magistrados plantonistas, ponderou-se que a Secretaria Geral Judiciária seria o setor responsável 
por manter a lista atualizada, considerando-se necessária a indicação de um servidor da respectiva 
secretaria para compor o presente Comitê. 
 
No tocante aos relatórios de precatórios e RPVs, estabeleceu-se que o ideal será disponibilizar 
apenas o número do processo e as iniciais do nome dos beneficiários. 
 
Levantou-se que algumas áreas ainda não colocaram os nomes de suas seções nos rodapés de suas 
respectivas páginas do portal. A diretora do NUGEP sugeriu, inclusive, que cada comissão ou 
comitê passe a cuidar das informações de suas respectivas páginas, responsabilizando-se, ela 
própria (Andreza), pela inserção das informações relativas ao presente Comitê. E até que haja 
determinação diversa, o NUGEP também continuará responsável pela inserção das atas dos demais 
Comitês e Comissões que não tenham seção administrativa de apoio correspondente, a exemplo 
do Comitê do Trabalho Decente e Seguro. 
 
A assessora da Presidência sugeriu que fossem mapeadas as páginas que ainda se encontram sem 
a indicação da área responsável no rodapé e comprometeu-se a fazer esse levantamento 
juntamente com o diretor da SETIC.      
    



 

 

A servidora Adriana, da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores, esclareceu que será 
feita uma nova pesquisa de satisfação do portal para o público externo, em meados de outubro ou 
novembro, sendo que a anterior foi realizada no ano de 2017. 
 
O doutor Moisés sugeriu que o lançamento da referida pesquisa seja antecipado para o final de 
setembro, antes da nova alteração do layout do portal, para que esta não interfira nos resultados 
da pesquisa, com o que todos concordaram. 
 
A servidora Cláudia solicitou que fosse inserido na página da Ouvidoria um link com duas 
perguntas sobre a avaliação dos canais de acesso à Ouvidoria e possíveis sugestões, em 
atendimento a uma Resolução do CNJ e se comprometeu a passar as informações necessárias ao 
servidor Thiago, da Seção de Sistemas Administrativos, para a implementação. 
 
A assessora da Presidência mencionou que na Intranet, a busca por “Telefones e Endereços” de 
fora da Capital está apresentando, em algumas comarcas (a exemplo de Guarulhos), apenas os 
ramais, sem o número completo da linha central, dificultando ligações que ocorram de fora dos 
respectivos prédios das unidades do Tribunal. E todos concordaram que em cada unidade de 
jurisdição deverá constar o número completo da central correspondente e não apenas os ramais. O 
diretor da SETIC se comprometeu a contatar a SILAP para solicitar a padronização da página. 
 
A diretora do NUGEP reportou ter recebido ligação de um advogado que teve dificuldade de acesso 
a uma sentença normativa e que levou a questão a diversos outros setores, como a Ouvidoria e 
Presidência. A servidora Andreza apontou que a ferramenta de buscas da “Pesquisa 
Jurisprudencial” apresenta algumas falhas, gerando dificuldades de acesso, especialmente de 
decisões de natureza coletiva, provenientes da Secretaria de Dissídios Coletivos (SDC), tendo o 
doutor Moisés sugerido que se acrescente um campo de “Pesquisa por palavras - em sentenças 
normativas” dentro do menu Pesquisa Jurisprudencial, com o que todos concordaram. 
 
A servidora Andreza ainda apresentou as modificações feitas no calendário de “Feriados e 
Suspensões de Expediente” e as atualizações da página da Nugep, aprovadas por todos os 
presentes. Por último, mencionou o pedido do Excelentíssimo Desembargador Eduardo de 
Azevedo Silva, já deferido pela Presidência, em se retirar da Comissão de Uniformização de 
Jurisprudência, na qual ocupava o cargo de Presidente, sendo orientada pelo doutor Moisés e 
pelos demais membros do presente Comitê a excluir o nome do referido magistrado, apontando 
“Cargo vago” e a Excelentíssima Desembargadora Leila Chevtchuk como “Presidente em exercício” 
nos termos regimentais. 
 
Por fim, o servidor Ivo, representante da Seção de Acessibilidade e Inclusão levantou questão a ser 
discutida e avaliada pelo presente Comitê sobre os problemas de acessibilidade muitas vezes 
enfrentados pela solicitação de “captcha” em alguns acessos de navegação no portal, a exemplo do 
PJe e em consultas de Jurisprudência. Afirmou que essas solicitações de códigos, embora sejam 
utilizadas como medida de segurança de dados eletrônicos, criam barreiras e contrariam normas 



 

 

de acessibilidade, mencionando que também foram encontradas dificuldades em relação ao 
certificado do V. Libras, o que será apreciado pela equipe de informática, para a verificação de 
possíveis soluções. 
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 24 de setembro de 2019, às 11h, no 
auditório do 24º andar do Edifício Sede. 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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