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

Ata nº 06/2020
Reunião realizada em 24/06/2020

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, por videoconferência pela
plataforma Cisco Webex Meetings, às 14h, reuniram-se a excelentíssima senhora doutora Erotilde
Ribeiro dos Santos Minharro, juíza auxiliar da Corregedoria, o excelentíssimo senhor doutor
Roberto Vieira de Almeida Rezende, juíz 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,
Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes – NUGEP, Claudia Polachini Kayatt, diretora da Ouvidoria, Silvia Cristina Rodrigues
Peralta, assessora do Gabinete da Presidência, 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.

Inicialmente, a doutora Erotilde esclareceu que o doutor Moisés precisou se retirar do presente
Comitê por motivos de saúde, tendo ela então assumido a coordenação dos trabalhos de gestão
do Portal, até a entrada em exercício do novo corpo diretivo, no início de setembro.
Em seguida, a diretora da SECOM informou a todos que tem sido feita com frequência a divulgação
da lista de contatos telefônicos e de e-mails de todas as unidades do Tribunal e que, vem
mantendo a informação sempre em uma das notícias de destaque da página inicial do portal. Além
disso, já providenciou a divulgação nas redes sociais institucionais, noticiou na intranet a
necessidade de cada unidade providenciar a indicação do ramal para a transferência de chamadas,
o que também foi reiterado em editoria do Bom Dia TRT e no grupo dos TRTeiros do Facebook.

Apesar dos esforços, a doutora Erotilde comentou que muitos advogados e partes estão
reclamando sobre a falta de atendimento dos telefones das unidades.
O servidor Felipe, diretor da 84ª VT de São Paulo, esclareceu que o volume de ligações para as
Varas, por exemplo, é muito grande e que, muitas ligações podem coincidir de serem feitas ao
mesmo tempo, o que dificulta o atendimento simultâneo pelo celular, onde não há como habilitar
a função de espera, como nos aparelhos fixos do Tribunal. O doutor Roberto também se
manifestou no mesmo sentido, pelo relato que obteve da diretora da 2ª VT de Itaquaquecetuba.
O diretor da SETIC salientou que, a princípio, foi realizada a transferência de chamadas de um
ramal por unidade, porém, afirmou que poderia ser feita a habilitação de outros ramais e também
a programação das chamadas para mais de um celular, caso a Administração entenda apropriado.
Todavia, o diretor da 84ª VT de São Paulo manifestou o entendimento de que essas providências
não seriam viáveis, pois, na prática, os outros ramais da Vara não recebem tantas ligações e ficaria
difícil estabelecer escalas entre os servidores para o recebimento das ligações em seus próprios
celulares.
Alguns dos integrantes do presente Comitê sugeriram que a informação do trabalho remoto e dos
contatos fossem destacados em notícia ou banner fixo na página inicial do site para chamar a
atenção dos usuários, como fez o TJ-SP e o TRT-5. Outros, sugeriram que se colocasse um botão ou
destaque sobre a lista de contatos no banner da página “Covid 19: Normas, Produtividade e
Informações”.
Após os debates, ficou decidido que será seguido o modelo do site do TST, onde a informação
sobre o trabalho remoto e os contatos aparecem em uma das notícias de destaque com imagem,
com o que todos concordaram.
Na sequência, passou-se a discutir os novos menus da intranet. O diretor da SETIC apresentou o
levantamento que fez sobre o menu Sistemas, com a identificação dos Representantes de
Negócios (áreas responsáveis pela utilização de cada sistema) e a funcionalidade de cada um deles.
Sugeriu o aglutinamento dos sistemas com os respectivos serviços. Salientou que seria importante
saber ao certo quais desses sistemas já estará abrangido pelo novo Portal do Servidor/Magistrado,
para que se possa fazer o agrupamento adequado dos submenus remanescentes na intranet.
A diretora da Secom disse que entrou em contato com o Bruno, da Gestão Estratégica, convidandoo a participar desta reunião. Porém, foi informada por ele que, para a finalidade pretendida, mais
adequada seria a participação da Andrea da Diretoria-Geral da Administração, que foi informada
pouco tempo antes do início desta reunião, e não houve tempo hábil para a resposta.
Discutiu-se entre os membros do presente Comitê, qual seria a melhor forma de agrupamento dos
submenus relacionados aos Sistemas, se seria mais interessante deixar acessível apenas os

sistemas mais utilizados e colocar os demais em uma página específica, ou agrupá-los em
submenus de acordo com os temas a que se relacionam. Foi sugerido que o Comitê se divida em
grupos menores, para a triagem dos menus e definição de sugestões.
A diretora da SECOM compartilhou com os presentes o layout sugerido pelo doutor Moisés na
reunião anterior, com um modelo de agrupamento de sistemas, que, todavia, poderá ser revisto,
de acordo com o desenvolvimento dos trabalhos.
A diretora do NUGEP sugeriu que fossem comparadas as duas listas (layout sugerido pelo doutor
Moisés e a lista apresentada pelo diretor da SETIC) para o estudo de como será melhor forma de
agrupamento dos itens.
O servidor Ivo, representante da acessibilidade, mencionou, a título de sugestão, que o DEJT
poderia ser alocado no menu Consultas.
O diretor da SETIC se prontificou a encaminhar ao grupo as sugestões de aglutinamentos e de
possíveis responsáveis por cada sistema. E também sugeriu a possibilidade de acrescentar o menu
PJE, no lugar do menu Consultas, por exemplo. Em seguida, apresentou uma proposta de layout da
página interna da Tecnologia da Informação (TI), que poderá servir de padrão para as páginas das
outras áreas na intranet, com o que todos concordaram.
Passou-se a palavra à diretora da Ouvidoria, que mencionou duas demandas para correção no site.
A primeira refere-se ao questionamento de um advogado sobre a utilização do termo “Lista
Negra”, em relação a qual, os integrantes do presente comitê, de comum acordo, decidiram que o
termo poderia ser tocado por “Lista Suja”, sendo o mesmo utilizado pelo MPT para designar o
cadastro de empregadores que exploram o trabalho sem situação análoga à de escravidão. A
segunda, refere-se a necessária retificação numérica da Súmula 425 do TST (e não 435 como
constou) nas dúvidas frequentes, dentro do menu Ouvidoria, em resposta à pergunta “Posso atuar
no processo sem advogado?”.
Quanto ao novo Portal do Servidor/Magistrado, a servidora Sandra, representante da SGP,
esclareceu que está sendo submetido a pequenos ajustes pela equipe responsável e que está
previsto para ser colocado no ar em 10/07/2020. Todos concordaram que para a elaboração dos
novos menus da intranet, será necessário verificar quais os itens abrangidos pelo referido Portal.
Em relação ao menu Institucional > O TRT-2 > Secretarias Administrativas, o servidor André,
subsecretário da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial questionou sobre a necessidade de
inclusão de dados dos secretários de turma, o que ficou para discussão em uma próxima pauta,
mencionando, ainda, que a mesma relação precisaria de atualização, especialmente em relação ao
nome do atual diretor da Secretaria de Segurança Institucional.
O servidor Ivo, representante da Seção de Acessibilidade, agradeceu a divulgação da Palestra

“Audiência Telepresencial Acessível”, que será realizada nesta sexta-feira (26/06), das 14h às 16h,
por iniciativa do CSJT, com apoio da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT-24.
Por fim, o servidor Thiago, representante da Seção de Sistemas Administrativos informou a todos
que será implementado um serviço de protocolo eletrônico, tanto para o público interno, como
para o externo, e submeteu à apreciação do Comitê a possibilidade de incluí-lo no menu Contatos,
na página inicial do Portal, com o que todos concordaram.
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 08 de julho 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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