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

Ata nº 04/2020
Reunião realizada em 28/04/2020

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, por videoconferência pela
plataforma Cisco Webex Meetings, às 14h, 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 servidores Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho e Thaís Tie Myasaki, representantes
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, Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria do Núcleo
de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, Claudia Polachini Kayatt, diretora da Ouvidoria,
Sandra Keiko Takasaki Onmori, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP, Thiago
Martins, representante da Seção de Sistemas Administrativos, André Moraes de Oliveira,
subsecretário da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial, Luis Carlos de Paula Reseck, diretor
da Secretaria de Controle Interno – SCI, Felipe Oreste Capobiango, diretor da 84ª Vara do Trabalho
de São Paulo, Adriana Domanoski Gurniak, servidora da Coordenadoria de Estatística e Gestão de
Indicadores, Mariele Souza de Araújo, assessora da Assessoria Jurídico-administrativa, e Sérgio
Stankevicius, secretário da 10ª Turma, 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 e com a identidade visual padronizada, em âmbito
nacional, conforme determinações do CSJT, a partir de 26/10/2019. Também participou de parte
da reunião a servidora Angélica de Lima Amano, representante da seção de redação. Ausentou-se,
justificadamente, a servidora Silvia Cristina Rodrigues Peralta, assessora do Gabinete da
Presidência, por problemas de conexão com a internet.

Inicialmente, a diretora da SECOM informou ter recebido alguns materiais da TI para a divulgação
dos manuais e tutoriais sobre a Plataforma Emergencial de Videoconferências para o público
interno. E o diretor da SETIC esclareceu que sua equipe providenciou o cadastramento de todos os
usuários internos e que ainda encaminhará os materiais faltantes, para que sejam divulgados antes
do dia 11/05/2020, data estabelecida pelo Ato GP nº 08/2020 para início das audiências e sessões
telepresenciais. Acrescentou que, para o público externo ainda serão feitos os materiais com
instruções das funções básicas de utilização da Plataforma.
O doutor Moisés esclareceu que foi criado um grupo de negócios para coletar informações para a

confecção dos referidos tutoriais.
A servidora Angélica, da seção de redação, questionou se o manual de instalação da Plataforma
também deveria ser diagramado nos mesmos moldes dos demais materiais e foi informada que
sim, tendo o diretor da SETIC se comprometido a encaminhar a versão editável para tanto.
Sobre o canal da Comissão de Igualdade e Diversidade, abordado em reuniões passadas, a
diretora da Ouvidoria esclareceu que foi criado um e-mail específico para denúncias sobre assédio
moral, além de ter sido criado um grupo no Whatsapp com a participação da doutora Patrícia
Almeida Ramos e do servidor Thiago, representante da Seção de Sistemas Administrativos, para o
desenvolvimento do projeto durante o período de isolamento social.
Quanto ao calendário institucional, cujo link ainda consta do menu Serviços > Tabelas Práticas, foi
deliberada a sua exclusão, conforme debates constantes de atas anteriores.
A diretora da SECOM informou ter recebido e-mail da Secretaria da Saúde sobre a necessidade de
criação de ícone com link para o novo Sistema Integrado de Gestão de Saúde (SISGS-JT), a ser
disponibilizado na Intranet e de divulgação sobre esse novo sistema, que será disponibilizado a
partir do dia 01/05/2020.
O diretor da SETIC informou tratar-se de um sistema que funcionará como um módulo do SIGEP,
desenvolvido pelos Tribunais da 5ª e da 16ª Regiões, mas que ainda não está integrado ao Portal
de Auto Atendimento.
Após discussão sobre o local mais adequado da Intranet para a inserção do link do novo Sistema
Integrado de Gestão de Saúde (SIGS-JT), deliberou-se pela utilização do espaço atualmente
utilizado pelo game “TRT Sustentável”, uma vez que, no momento, não estão ocorrendo ações
específicas de sustentabilidade, em razão do isolamento social. O link do game “TRT Sustentável”,
por sua vez, será mantido na Intranet, no menu "Por Dentro do TRT" > "Seção de Gestão
Socioambiental”, até que haja a reformulação da Intranet ou nova deliberação a respeito. O
servidor Thiago prontificou-se a providenciar as alterações ora deliberadas e a diretora da SECOM,
encaminhará e-mail para a Gestão Socioambiental, para informar o que ora foi decidido por este
Comitê.
O doutor Moisés salientou que o Sistema Nacional de Videoconferências já foi inserido na aba
Sistemas da Intranet e que será necessária divulgação de notícia a respeito. Também ressaltou a
necessidade de divulgação sobre o Portal do PJe Mídias, especificamente em relação ao
repositório do PJe Mídias, já utilizado pelo TRT da 9ª Região, e que dependerá de cadastro prévio.
Ambos são sistemas do CNJ que, no entanto, não se confundem com a plataforma emergencial
para videoaudiências (Cisco Webbex).
Ao ser questionado onde serão arquivados os vídeos das audiências, o diretor da SETIC informou
que ainda é uma questão que está sendo estudada. Mencionou que o repositório do PJe Mídias

disponibiliza o arquivamento por um período de 180 dias, porém, por se tratar de sistema
administrado pelo CNJ, será mais adequado o arquivamento em algum dispositivo interno do
nosso Regional, por garantia.
A doutora Erotilde perguntou se haveria a necessidade de gravação das audiências de tentativa de
conciliação e o doutor Moisés afirmou que, segundo a norma, haveria essa necessidade para as
audiências unas e de instrução, mas não para as de tentativa de conciliação.
O diretor da SETIC esclareceu que ainda serão necessários alguns ajustes para o armazenamento
das gravações, exemplificando que um arquivo de gravação de uma reunião de 1h possui cerca de
250 Mb (megabytes).
Retomada a discussão sobre a divulgação do sistema nacional de videoconferências
(disponibilizada para magistrados desde 2016 para reuniões administrativas e assuntos internos), a
doutora Liane e a doutora Erotilde ponderaram que, nesse momento, o assunto poderá confundir
os usuários, uma vez que todos estão focados nas novidades das audiências telepresenciais pelo
Cisco Webbex. O doutor Moisés, então, solicitou à diretora da SECOM, que providenciasse, por
ora, notícias na Intranet sobre apenas sobre o Portal do PJe Mídias, salientando que a servidora
Michele, do Núcleo do PJe, inseriu um aviso sobre o tema na página de acesso do PJe.
Após uma hora de reunião, retiraram-se, justificadamente, da videoconferência a doutora Erotilde
e a servidora Thaís, que já tinham outras reuniões previamente agendadas para o horário.
Em seguida, abordaram-se questões relacionadas ao desenvolvimento da nova Intranet,
levantando-se as pendências iniciais, tais como o aguardo da elaboração do Portal do
Servidor/Magistrado e dos perfis personalizáveis sugeridos em reuniões anteriores.
A servidora Sandra, representante da SGP, informou que a conclusão do Portal do
Servidor/Magistrado estava prevista para maio, no entanto, provavelmente sofrerá atualizações
em razão do novo Sistema Integrado de Gestão de Saúde (SIGS-JT).
A diretora da SECOM apresentou novamente a sugestão de layout da nova Intranet, afirmando que
atualmente existem muitos submenus que precisarão ser revistos e possivelmente eliminados,
porém, a dificuldade reside em saber quais são os usuários de cada um deles e suas reais
necessidades.
O doutor Moisés sugere que os materiais sejam enviados ao grupo para que todos os membros do
presente Comitê possam analisar os menus e trazer sugestões concretas para a próxima reunião,
com o que todos concordaram, comprometendo-se, a diretora da SECOM, a encaminha-los para
discussão.
O diretor da SETIC afirma que um dos menus mais complicados será o “Por Dentro do TRT”, por
abranger submenus bem diversos entre si. Sugere que sejam criadas abas de portais, que

comportem diversos assuntos similares. E comenta que os servidores Felipe e Sérgio previamente
relacionaram os itens que mais utilizam em primeira e segunda instâncias, respectivamente.
O servidor Felipe, diretor de Vara, afirmou que tentou levantar uma lista bem abrangente, embora
seja difícil agradar a todos, pois cada diretor tem suas preferências e métodos de trabalho. O
mesmo foi feito pelo servidor Sérgio, secretário de Turma, que entrou e contato com seus pares
em segundo grau para levantar os itens em comum. Sugeriu, todavia, que sejam convidados
usuários das mais diversas unidades, como da SDC, das SDIs, gabinetes e varas, para um
levantamento mais preciso das necessidades e da utilização dos menus e submenus para cada
perfil a ser elaborado.
A diretora do NUGEP aponta que uma das principais dificuldades dos submenus da Intranet está na
identificação dos inúmeros “donos” de cada um dos conteúdos.
O diretor da SETIC se propôs a encaminhar para o grupo a lista com o público usuário de cada um
dos sistemas e o doutor Moisés sugere que os trabalhos sejam divididos em etapas, podendo o
Comitê iniciar, por exemplo, pelo menu Sistemas na próxima reunião.
Por fim, o doutor Moisés informou que convidará a doutora Patrícia Almeida Ramos para participar
da próxima reunião deste Comitê, que fica designada para o dia 25 de maio de 2020, às 14h, por
videoconferência. 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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