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Ata nº 05/2020 
Reunião realizada em 28/05/2020 

 
 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, por videoconferência pela 
plataforma Cisco Webex Meetings, às 14h, reuniram-se os excelentíssimos senhores doutores 
Moisés dos Santos Heitor e Roberto Vieira de Almeida Rezende, juízes auxiliares 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, 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. Também participou de parte 
da reunião a excelentíssima senhora doutora Patrícia Almeida Ramos, juíza titular da 69ª Vara do 
Trabalho de São Paulo, para tratar de assuntos relacionados à Comissão de Igualdade e 
Diversidade, da qual é membro integrante.  
 
 
Inicialmente, o doutor Moisés informou a todos sobre a inclusão dos ramais dos gabinetes dos 
desembargadores no menu Contato, na página inicial do site. Também informou sobre a alteração 
no logotipo do PJe realizada em todas as páginas do portal, com exceção dos menus internos que 
estão sob a responsabilidade do CSJT. 
 
Na sequência, a doutora Patrícia Almeida Ramos apresentou suas sugestões relativas à criação de 
página na internet sobre a Comissão de Igualdade e Diversidade, inclusive com a inserção das 



 

 

decisões sobre o tema, afirmando que já foi criado um e-mail específico para contato. Disse que 
também gostaria que fosse colocado na intranet um campo que desse maior visibilidade para a 
Comissão e para o canal de denúncias. 
 
Afirmou que ainda precisará de autorização da Presidência para o desmembramento da Comissão 
do Trabalho Decente e Seguro. 
 
A diretora da SECOM reapresentou o layout sugerido para a página da Equipe de Igualdade e 
Diversidade na internet, que já havia sido validado pelo presente Comitê em reuniões anteriores, e 
que poderá ser ajustado conforme as necessidades da Equipe. Disse que, na intranet ainda não 
havia nenhuma proposta, em razão da reformulação que será realizada. 
 
O doutor Moisés sugeriu que a página da Equipe de Igualdade e Diversidade fosse alocada dentro 
do menu Institucional > Cidadania, com conteúdo similar ao da página da Acessibilidade e 
Inclusão, ou similar à página do NUPEMEC, sendo necessário que haja um responsável pelas 
atualizações. E, mediante a concordância dos demais membros, afirmou que a doutora Patrícia 
poderá dar continuidade em relação aos detalhes de layout e links junto à Aline e ao Thiago, 
representantes da SECOM e da TI, respectivamente. 
 
Em seguida, a diretora do NUGEP sugeriu que, no link “Covid 19: Produtividade”, na página inicial 
do portal, fossem inseridos os processos e as normas que tenham correlação com o tema, pois a 
sua secretaria já tem encaminhado ao CNJ essas informações, com o que todos concordaram. 
Disse que cada Tribunal tem adotado uma nomenclatura para o link, exemplificando que o TRT da 
23ª Região adotou o termo “Covid19:  Atos, Notícias e Produtividade”. Após discussão sobre o 
assunto, ficou estabelecido que o link “Covid 19: Produtividade” passará a ser denominado “Covid 
19: Normas, Produtividade e Informações” e receberá as atualizações mencionadas em seu 
conteúdo. 
 
Passou-se, então, às discussões sobre os novos menus da intranet, tendo a diretora da SECOM 
compartilhado a última versão de layout do menu Sistemas, com os agrupamentos em quatro 
submenus, conforme sugerido pelo doutor Moisés. 
 
Após discussão sobre o tema, decidiu-se que haverá necessidade de reavaliação dos 
agrupamentos. O diretor da SETIC se propôs a avaliar com a sua equipe a melhor maneira de 
realocação dos sistemas e nomenclaturas e encaminhará aos membros do presente Comitê para 
análise e novas definições. 
 
Na sequência, o diretor do Controle Interno, informou que disponibilizará para as áreas, na semana 
que vem, uma planilha de Compliance de Transparência. Também afirmou que entrará em 
contato com as áreas para solicitar que eventuais entregas de relatórios sejam feitas em múltiplos 
formatos (e não apenas em PDF), conforme requisitos do CNJ. 
 



 

 

Passou-se, então, a palavra ao servidor Ivo, representante da Acessibilidade e Inclusão, que 
informou a todos os presentes que, em reunião da Comissão de Acessibilidade realizada em 
14/02/2020, foram discutidas questões relativas à ampliação das dimensões da acessibilidade no 
âmbito do Tribunal, sendo instituídos subgrupos de trabalhos para o estabelecimento de metas de 
melhorias para cada uma das dimensões, inclusive relativas à comunicação e às barreiras de 
tecnologias, que envolvam questões relativas ao portal (internet e intranet), comprometendo-se a 
encaminhar a ata para o conhecimento de todos. 
 
O doutor Moisés perguntou ao representante da Acessibilidade se havia sido feito algum teste em 
relação à plataforma de videoconferências, informando que tais testes podem ser feitos a qualquer 
momento por servidores ou magistrados, com e-mails que possuam o final “.jus.br”, ou com o e-
mail da secretaria, desde que realizados para fins profissionais. O servidor Ivo disse que ainda não 
foram feitos os testes de acessibilidade na plataforma por meio do uso de computadores, mas que 
foram realizados testes de acesso via aplicativo para smartphone e que considerou positiva a 
interação. 
 
Quanto aos testes com as legendas na plataforma de videoconferências, o diretor da 84ªVT/São 
Paulo afirmou que não funcionaram para o uso comum, o que foi confirmado pelo diretor da 
SETIC.  
 
Por fim, o servidor Ivo pediu que nos próximos compartilhamentos de materiais nas reuniões por 
videoconferências sejam descritas as imagens, em benefício da acessibilidade, esclarecendo que 
não fez qualquer intervenção durante as apresentações para não prejudicar o raciocínio, tendo o 
doutor Moisés e demais membros do Comitê registrado o pedido de desculpas.     
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 29 de junho 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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