
 

 

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

Ata nº 10/2019 
Reunião realizada em 15/10/2019 

 
Aos quinze dias do mês de outubro 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 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 Cleiton de Oliveira Ramalho, representante 
da Seção de Acessibilidade e Inclusão,  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 - SECOM, Silvia Cristina Rodrigues Peralta, assessora do Gabinete da 
Presidência, Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria do Núcleo de Gerenciamento 
de Precedentes – NUGEP, Rodrigo Lopes Nabarreto, assessor da Assessoria Jurídico-Administrativa, 
Sandra Keiko Takasaki Onmori, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP, Claudia 
Polachini Kayatt, diretora da Ouvidoria, Ednilson Francisco dos Santos Júnior, 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 os 
servidores Luis Carlos de Paula Reseck, diretor da Secretaria de Controle Interno – SCI, Felipe 
Oreste Capobiango, diretor da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo, Sérgio Stankevicius, secretário 
da 10ª Turma e Adriana Domanoski Gurniak, servidora da Coordenadoria de Estatística e Gestão de 
Indicadores.  
 
Inicialmente, o doutor Moisés informou a todos os presentes que a questão relativa ao plantão 
judiciário foi levada à Comissão do PJe e, em razão de ato normativo que estabelece que os nomes 
dos plantonistas poderão ser divulgados no máximo até cinco dias antes da data do plantão, a TI 
está desenvolvendo uma funcionalidade que permita a divulgação dos nomes com essa 
temporalidade. Esclareceu também que haverá apenas um plantonista designado por semana no 
primeiro grau e que abrangerá toda a 2ª Região, com exceção dos oficiais de justiça, que serão 
designados para cada circunscrição no período do plantão. 
 
Na sequência, o servidor Ivo, representante da Seção de Acessibilidade e Inclusão, comunicou aos 
integrantes do presente Comitê que a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com a 
Ejud, realizará um Curso de Audiodescrição nos dias 11, 12 e 13 de novembro, com previsão de 
horário das 11h às 19h, na sala de treinamento do Edifício Millenium, sendo que algumas áreas 
estratégicas serão convidadas a participarem, tais como a Ejud, SECOM, SETIC, SGP, entre outras. 
 



 

 

Após os recados iniciais, a diretora da SECOM passou a apresentar os layouts de cada um dos 
menus fixos que comporão a nova página inicial do portal, para a aprovação final do Comitê. O 
doutor Moisés elogiou o design e a disposição dos subitens, ficando assim decidido:   
 
Menu Institucional 
 
- não houve qualquer alteração. 
 
 
Menu Serviços 
 
- não haverá mais o subitem denominado “ADMINISTRATIVO”; 
- haverá um novo submenu denominado “INFORMAÇÕES” e dentro dele constarão como subitens 
a “Carta de Serviços ao Cidadão” e o “Catálogo de Serviços de TI”; 
- o atual “Portal PROAD” passará a se chamar “Processo Administrativo – PROAD” e para dentro 
dele migrará o subitem “Manual de Uso do PROAD para Usuários Externos”; 
- o “Processo Administrativo – PROAD” será posicionado dentro do submenu ACESSO ONLINE, logo 
depois do “Processo Judicial eletrônico – PJe”; 
- o “Cadastro Unificado de Serviços” será posicionado como primeiro item do submenu ACESSO 
ONLINE. 
 
 
Menu Notícias 
 
- o TRT-2 não possui mais perfil no Instagram, este deverá ser retirado do submenu REDES SOCIAIS 
e também do ícone superior da página inicial. 
 
 
Menu Jurisprudência 
 
- o doutor Moisés reiterou a necessidade de exclusão do link de pesquisa dos Dissídios Coletivos 
por Atividade Econômica e o diretor da SETIC se comprometeu a verificar junto à sua equipe e à 
Vice-Presidência Judicial a melhor forma para unificar a pesquisa dos dissídios coletivos; 
 
- o doutor Moisés também sugeriu que fosse facilitado o acesso aos casos de suspensões de 
processos, colocando-se na página inicial do NUGEP um texto explicativo sobre essa pesquisa. 
 
- a diretora da SECOM sugeriu a publicação de notícias na página inicial do portal sobre a 
suspensão dos processos, tendo a diretora do NUGEP se comprometido a informar quais os casos 
para divulgação. 
 
 



 

 

Menu Transparência 
 
- não houve qualquer alteração. 
 
 
Menu Legislação 
 
- não houve qualquer alteração. 
 
 
Menu Ouvidoria 
 
- o submenu “Ouvidoria” passará a ser denominado “Fale com o TRT-2” e será posicionado como 
primeiro item, antes de “Lei de Acesso à Informação” e “Dúvidas Frequentes” 
 
- a diretora da Ouvidoria confirmou a autorização para que sejam inseridos os nomes e as fotos do 
atual ouvidor, o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Bueno do Prado, e da vice-ouvidora, 
a excelentíssima senhora desembargadora Rosana de Almeida Buono, comprometendo-se a 
providenciar a inserção das informações ou contatar a informática, se necessário. 
 
 
Menu Contato 
 
- sobre o “Plantão Judiciário” apenas foram ratificadas as informações mencionadas no início da 
reunião. 
 
 
Quanto aos ícones inferiores (menus flexíveis) da página inicial do portal, foram tecidas as 
seguintes considerações:  
 
- serão excluídos os itens “Plantão Judiciário”, “Competência Territorial” e “Newsletter”. 
 
- serão dez itens: “Portal do Advogado”, “Biblioteca”, “Escola Judicial”, “Leilões Judiciais”, 
“Precatórios”, “Planejamento Estratégico”, “Nugep”, “Centro de Memória”, “Responsabilidade 
Socioambiental” e “Acessibilidade e Inclusão”. 
 
- dentro do “Portal do Advogado” estarão relacionados os principais itens de acesso, conforme 
layout apresentado pela SECOM. O doutor Moisés sugeriu que se coloquem imagens e o diretor da 
SETIC, que seja inserido o item “Indisponibilidade de Serviços”, com o que todos concordaram. 
 
- a “Newsletter” passará a constar do rodapé da página inicial do portal, com campo para 
cadastro, nos mesmos moldes da página inicial do TST. 



 

 

 
A diretora da SECOM informou a todos que apenas as Escolas Judiciais poderão ter logotipo 
próprio.  
 
O servidor Ivo, representante da Seção de Acessibilidade e Inclusão, solicitou que fossem retiradas 
todas as âncoras de acesso aos menus e fossem colocados os atalhos de teclado diretamente para 
os menus, tendo o servidor Ednilson, representante da Seção de Sistemas Administrativos, se 
comprometido a levar o caso para o estudo da equipe de informática. 
 
Por fim, ficou decidido que a nova versão do portal deverá entrar no ar no dia 26 de outubro de 
2019, tendo a equipe da SETIC se comprometido a tomar as providências necessárias. Antes dessa 
data a SECOM deverá publicar notícia para informar os usuários sobre as alterações do portal. 
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 19 de novembro 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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