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Ata nº 08/2020 
Reunião realizada em 15/07/2020 

 
 
Aos quinze 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, 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, 
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. Ausentaram-se, 
justificadamente, o excelentíssimo senhor doutor Roberto Vieira de Almeida Rezende, 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 a servidora Silvia Cristina Rodrigues 
Peralta, assessora do Gabinete da Presidência. 
 
 
Retomando os trabalhos da última reunião, o Comitê deliberou sobre os menus da intranet, 
iniciando pelo menu Outros Sistemas. 
 
A diretora da SECOM compartilhou a tela de seu computador, para que todos pudessem 
acompanhar os itens a serem incluídos ou excluídos dos respectivos menus, ficando assim 
estabelecido pelo grupo: 
 
- o item “Acompanhamento de troca de Notebooks” foi inserido no menu Outros Sistemas > 
Agendamentos; 
- o item “Assyst”, inserido no menu Outros Sistemas > Administrativo; 



 

 

 
- o item “Senhas”, que hoje se encontra no menu Meu Espaço, será excluído da lista, considerando 
que todo o acesso relativo às senhas será abrangido pelo Portal do Servidor/Magistrado, conforme 
informações prestadas pela servidora Sandra, representante da SGP; 
- o item “Apoio a Oficiais de Justiça” foi inserido no menu Outros Sistemas > Oficiais de Justiça; 
- o item “SIEL”, inserido no submenu Convênios, para eventuais consultas. 
 
Com a concordância de todos, serão inseridos os seguintes itens no menu Outros Sistemas > 
Sistemas de uso exclusivo: 
 
- Autorização de usuários (para o acesso aos sistemas). 
- Central de Hastas (que abrangerá também a “Consulta de leilões”, que atualmente consta no 
menu Consultas e Modelos). 
- Emissão de crachás. 
- Envio de arquivos para a internet (a diretora do NUGEP disse que esse item é utilizado pela sua 
área e também por outras áreas). 
- Infractal – administração dos relógios de ponto. 
- Manutenção de sistemas. 
- Módulo auxiliar de inventário. 
- Ocorrências HD. 
- Orçamento de TI. 
- PJe – Painéis de documentos (o diretor da SETIC esclareceu que esse item serve para consultas 
sobre a quantidade de documentos anexados no PJe durante certo período de tempo, mas não é 
uma consulta pública, é restrita). 
- Sobre os itens relativos a “Relatórios”, o diretor da SETIC verificará quais são as áreas 
responsáveis e se há necessidade de manutenção daqueles referentes ao “GECJ” e “SAJAR”. 
- Sorteio de Presidente de Comissão Sindicante. 
- Transparência – Contas Públicas e Resoluções. 
 
Decidiu-se que serão excluídos os seguintes itens da intranet: 
 
- Concurso da magistratura. 
- Consulta de 13,23%. 
- Administração de contas de e-mails. 
- Ouvidoria – pesquisa de satisfação. 
- Relatório de inscritos no Sarau. 
- Sala de ginástica laboral. 
 
Em seguida, passou-se à análise do conteúdo do atual menu Consultas e Modelos. Decidiu-se que 
também serão excluídos da intranet os seguintes itens:  
 
- Boletim estatístico mensal. 



 

 

- Comissão Nacional de Efetividade de Execução. 
- Certificação Digital (sendo informado pela servidora Sandra, representante da SGP, que o item 
constará do Portal do Servidor/ Magistrado). 
- Comunicados e Mensagens. 
- Demonstrativo de redução de despesas. 
- Dicionários online. 
- Modelo de redação de votos. 
- Numeração única. 
- Penhora no rosto dos autos. 
- Pesquisa Jurisprudencial (pois é a mesma que consta na internet, segundo a diretora do NUGEP). 
- Todo o conteúdo do item Recebimento e Expedição, com exceção da “Guia de malote”, que será 
inserida no menu Por Dentro do TRT > Modelos, manuais e tabelas. 
 
No mais, ficou estabelecido que: 
 
- o item “Comprovantes” (de comparecimento de testemunhas) poderá ser incluído junto com o 
AUD PJe, por sugestão do servidor Felipe, diretor da 84ª VT/SP, por se tratar de modelo muito 
utilizado em audiências. 
- os itens Consultas de 1ª e de 2ª Instância passarão para o menu Outros Sistemas > Processos 
Físicos > Consulta Processual; 
- o item “Convocação de Magistrados – férias” será um item avulso do menu Por dentro do TRT; 
- o item “Visualizador de documentos” ficará em suspenso, até que o diretor da SETIC confirme se 
é o mesmo conteúdo disponibilizado na internet; 
- no menu Por dentro do TRT, o submenu “Cartilhas, modelos e manuais” passa a ser denominado 
“Modelos, manuais e tabelas“, e abrangerá, além dos “Manuais DJET”, o “Plantão Judiciário”, o 
“Modelo de papel timbrado”, “Gestão de riscos e projetos institucionais”, “Guia de malote”, 
“Tabelas de débitos trabalhistas” e a “Cartilha de prevenção ao assédio moral”.   
 
Finalizada essa etapa, a diretora da SECOM se comprometeu a passar as informações para que sua 
equipe providencie a adequação de layout dos menus, com base no que foi decidido até agora, 
para prosseguimento na próxima reunião. 
 
Por fim, o servidor Thiago, representante da Seção de Sistemas Administrativos, ao ser 
questionado pelo servidor Ivo, representante da Seção de Acessibilidade, se há alguma rotina 
automática no site para a coleta de índices de acessibilidade, respondeu que sim, porém sem 
condições de precisar, no momento, sobre a periodicidade dessa coleta. E o diretor do Controle 
Interno se comprometeu a encaminhar ao grupo as informações que vier a receber sobre o ranking 
da transparência do CNJ. 
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 29 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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