Comitê Gestor do Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Ata nº 09/2019
Reunião realizada em 24/09/2019
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 VicePresidência 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, Hernan Gonçalves Sandres e Fabiana
Catafesta Veríssimo, representantes da Secretaria de Comunicação Social - SECOM, Felipe Oreste
Capobiango, diretor da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo, Sérgio Stankevicius, secretário da 10ª
Turma, Silvia Cristina Rodrigues Peralta, assessora do Gabinete da Presidência, Leila Dantas Pereira,
representante 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, Thiago
Martins, representante da Seção de Sistemas Administrativos, e André Moraes de Oliveira,
subsecretário da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial, com a finalidade de deliberar 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 o servidor Luis Carlos de Paula Reseck, diretor da Secretaria de Controle
Interno – SCI.
Inicialmente, o doutor Moisés informou a todos os presentes sobre a participação do servidor
André Moraes de Oliveira, subsecretário da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial, como
novo integrante do Comitê do Portal, que passa a representar a Secretaria Geral Judiciária.
Na sequência, o servidor Hernan, representante da SECOM, passou a apresentar os novos layouts
de cada um dos menus fixos que comporão a nova página inicial do portal, com base na planilha
de Excel elaborada inicialmente pela SECOM, encaminhada via grupo de e-mail do Comitê,
considerando as sugestões que foram encaminhadas pelo NUGEP:
Menu Institucional
O doutor Moisés teceu elogios ao novo layout do menu institucional, considerando que os blocos
de submenus ficaram bem distribuídos, ao serem expandidos de forma horizontal (e não apenas
na vertical). Sugeriu que o subitem “PORTAL DA CONCILIAÇÃO” passasse para dentro do subitem
“O TRT-2”, alterando-se o termo para “Conciliação”.

Menu Serviços
Considerando que o subitem “CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO” não apresenta submenus,
cogitou-se movê-lo para dentro do subitem “CONSULTAS”. No entanto, a servidora Leila,
representante do NUGEP, comprometeu-se a analisar a possibilidade de inserção de submenus na
referida carta, ficando para a próxima reunião essa decisão.
Menu Notícias
Discutiu-se qual seria a denominação mais adequada para a primeira seção ao abrir o menu
principal. Alguns dos presentes sugeriram “Destaques” e outros, “Comunicação”. Todavia, decidiuse que, ao abrir o menu, não haverá nomenclatura para a primeira seção.
Menu Jurisprudência
Retomou-se a discussão da última reunião sobre as questões relacionadas ao modo de pesquisa
dos Dissídios Coletivos por Atividade Econômica. A servidora Leila, do NUGEP, esclareceu que o
modelo atual foi elaborado por um servidor que não faz mais parte da equipe. Em razão da falta de
padronização e das duplicidades que as pesquisas possam causar, o doutor Moisés sugeriu que
esse link seja futuramente retirado e que a equipe da SETIC faça um estudo de como poderia ser
unificada a pesquisa dos dissídios coletivos.
Alguns dos membros presentes observaram que dentro do subitem “JURISPRUDÊNCIA”, no nome
do NUGEP, precisa ser acrescentado o termo “Núcleo de” antes de “Uniformização de
Jurisprudência e Precedentes”. (Obs.: na versão que está no ar, também não consta o termo
“Núcleo de”.)
Menu Transparência
Dentro do subitem “POLÍTICA DE PRIVACIDADE”, deverão constar os dois submenus: “Portal” e
“Aplicativo Móvel Revista do TRT-2”, nos moldes em que constam atualmente do Menu Serviços.
Quanto ao arquivo dos “Maiores Litigantes”, do subitem “RESULTADOS E INDICADORES”, decidiuse deixá-lo como um terceiro item do submenu, em vez de inseri-lo em “Dados Estatísticos”.
Menu Legislação
Discutiu-se qual seria a denominação mais adequada para a primeira seção ao abrir o menu
principal. Alguns dos presentes sugeriram que se repetisse o termo “Legislação”, porém ficou
decidido que, ao abrir o menu, não haverá nomenclatura para a seção.

Menu Ouvidoria
Assim como em seções anteriores, discutiu-se qual seria a denominação mais adequada para a
primeira seção ao abrir o menu principal. A servidora Cláudia havia sugerido, de início, que fosse
“Canal do Cidadão”. No entanto, ponderou-se que essa nomenclatura poderia confundir os
usuários, já que existem denominações parecidas em outras seções (a exemplo da carta de
serviços ao “cidadão” e submenu “Cidadania”. Então ficou decidido que, ao abrir o menu, não
haverá nomenclatura para a seção.
O doutor Moisés sugeriu que, no descritivo sobre a Ouvidoria, sejam inseridos os nomes e as fotos
do atual ouvidor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Bueno do Prado, e da viceouvidora, a excelentíssima senhora desembargadora Rosana de Almeida Buono, com o que todos
concordaram. A diretora da Ouvidoria compromete-se a providenciar a inserção das informações
necessárias.
Menu Contato
Ficou decidido que, a exemplo dos outros menus (Notícia, Legislação e Ouvidoria), não haverá
nomenclatura interna para a seção, devendo ser excluído o termo “FALE CONOSCO”.
O servidor Thiago, da Seção de Sistemas Administrativos, sugeriu que fosse aumentado um pouco
o espaçamento entre linhas dos submenus, para facilitar o clique e melhorar a acessibilidade, com
o que todos concordaram.
Quanto aos ícones inferiores (menus flexíveis) da página inicial do portal, foram tecidas as
seguintes considerações:
O doutor Moisés sugeriu que os atalhos respectivos remetam a páginas prontas, dando como
exemplo as páginas da “Acessibilidade e Inclusão”, da “Responsabilidade Socioambiental” e da
“Biblioteca”, porém achou interessante a ideia de criação do “Portal do Advogado”, que seria uma
criação com os tópicos clicáveis mais importantes para esses usuários.
Entende que deverão ser retirados desses menus inferiores: o “Portal da Conciliação” e
“Telefones e Endereços”, por serem itens que já possuem destaque por outros atalhos.
Quanto ao item relativo ao Plantão Judiciário e a divulgação dos nomes dos plantonistas, que foi
uma das recomendações da última Correição Ordinária, o servidor André, representante da
Secretaria Geral Judiciária, salientou que os dados relativos ao primeiro grau poderão ser
fornecidos pelo setor de Convocação de Magistrados. A assessora da Presidência comprometeu-se
a entrar em contato com a Ana Helena e também com a Ana Celina para verificar a questão.

Para fins de cumprimento do Ato GP nº 36/2018, o servidor Thiago, da Seção de Sistemas
Administrativos comprometeu-se a fazer um levantamento das páginas que ainda se encontram
sem um setor responsável pela a inserção e atualização de conteúdo. E a NUGEP fará o mesmo
levantamento em relação às Comissões e Comitês.
No tocante ao “Calendário de Eventos” da Intranet, decidiu-se que a SETIC providenciará a sua
exclusão, mantendo apenas o campo para a Agenda de eventos, onde são disponibilizados até 3
eventos institucionais pela SECOM.
O diretor da SETIC esclareceu que, em relação ao tema “captcha”, questionado na última reunião,
a versão mais recente do PJe oferece condições mais acessíveis e em português. Informou, ainda,
que a sua equipe está estudando a possibilidade de utilizar o mesmo código dessa versão do
“captcha” em outras áreas de consultas do portal.
Por fim, os servidores André e Ivo solicitaram que sejam acrescentados os seus e-mails
corporativos ao grupo de e-mail do presente Comitê, comprometendo-se o diretor da SETIC a
tomar as providências necessárias.
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 15 de outubro de 2019, às 11h, no
mesmo 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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