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Aos oito dias do mês de julho 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 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, Tiago Juliani, servidor 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, Rodrigo Lopes 

Nabarreto, da Assessoria Jurídico-administrativa, 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, 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. Ausente por estar em férias a excelentíssima 

senhora doutora Liane Martins Casarin, juíza titular da 16ª Vara do Trabalho da Zona Sul de 

São Paulo. Ausentes em virtude de queda de energia: Silvia Cristina Rodrigues Peralta, 

assessora do Gabinete da Presidência e Thiago Martins, representante da Seção de 

Sistemas Administrativos. 

 

 

Inicialmente, a diretora da SECOM fez algumas colocações sobre determinadas demandas 

que a unidade vem recebendo, relacionadas a solidariedade durante o período de quarentena 

e informou a todos que vem buscando dar um tratamento igualitário a todas as solicitações, 

utilizando canais internos como a Intranet, o Bom Dia TRT e o grupo interno do Facebook. 

Salientou que estes são, por ora, os únicos meios disponíveis para atender a demandas de 

tal natureza, e consultou os demais presentes na reunião. 

 

A doutora Erotilde manifestou concordância, e frisou a necessidade de haver um padrão para 

o atendimento de demandas no gerenciamento de conteúdo do portal, e lembrou a existência 

de manuais de veículos de imprensa e de instituições que também implementam, no mesmo 

sentido, políticas de comunicação.  

 

A servidora Claudia, da Ouvidoria, sugeriu o uso do veículo Bom Dia TRT para demandas 

internas pessoais, enaltecendo que o veículo vem se mostrando como um canal eficiente 



para comunicação interna durante o período de quarentena. 

 

Em seguida, o diretor da SETIC retomou ponto da reunião anterior, dando continuidade à 

definição dos conteúdos de cada menu da intranet. Iniciou sugerindo  a adoção de uma 

análise separada deles como melhor caminho para a discussão. Citou como ações a 

eliminação de todos os itens que não se referiam a sistemas disponíveis, as realocações que, 

em seu entendimento, estavam em lugares equivocados, e a realização do agrupamento de 

outros itens. Ponderou que ainda há um número considerável de categorias que 

demandariam mais atenção ao serem analisadas. 

 

A diretora da SECOM deu início a análise de cada menu, através do compartilhamento de 

uma apresentação gráfica com todos os itens a serem discutidos. Começando pelo menu 

Contatos e Interação e, em seguida, passando ao menu Por dentro do TRT. Ressaltou que 

sua sugestão é nomear alguns itens de forma mais genérica, para que as páginas não sejam 

confundidas como uma determinada seção, e sim sobre a temática que dentro dela é tratada. 

Como exemplo, citou o item “sustentabilidade”. 

 

Em seguida, passou-se à análise do menu Sistemas PJe, o diretor da SETIC também 

indagou sobre a localização referente aos processos físicos, se ficariam misturados com 

sistemas administrativos - pois são utilizados tanto com o PJe quanto com os sistemas de 

gestão. Ressaltou que apesar de já terem perdido a relevância, ainda seria necessário um 

espaço no portal para determinados tipos de consulta. 

 

Os menus definidos na reunião dentro de Sistemas PJe foram: Acervo digital, AUD-PJe, 

SICOND. SISCONDJ, CNDT e SERASAJUD ficaram dentro de “Convênios”, no subitem 

“Execução”.  

 

Já dentro de Outros Sistemas, ficaram definidos: Consulta a precatórios e Eleição para 

desembargador e juiz titular. No subitem Oficiais de Justiça, ficaram Central de Mandados e 

Apoio a oficiais de justiça. Já no subitem Processos físicos, ficaram AD1, AD2, Consulta 

processual, Sisdoc, Edoc2, Integração SAP-PJe e ArqGer. No subitem Peritos, 

Demonstrativo de pagamento de honorários e Requisição de pagamento de honorários. No 

subitem Administrativo, ficaram SIGEP, Proad, Solicitação de material, SIGEO, Malote digital 

e Programa de voluntariado. Já no subitem Agendamentos, ficaram Agendamento de salas, 

Agendamento de salas de videoconferência e Agendamento de transporte. E, por último, no 

subitem Sistemas de uso exclusivo, ficaram CitSaúde, Fale com o TRT, Infomail, Publicador 

Resoluções e Informe de rendimento de fornecedores externos. Ficou, também, acertado 

entre os presentes que o TRTCloud deve permanecer somente na tela inicial do site (home). 

 

A próxima reunião deste Comitê fica designada para a semana subsequente, no dia 15 de 

julho às 14h, por videoconferência. A reunião foi encerrada e, para constar, foi lavrada a 

presente ata assinada por todos os participantes. 
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