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

Ata nº 01/2020
Reunião realizada em 15/01/2020

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, no auditório do vigésimo quarto
andar do Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, às 11h, reuniram-se o
excelentíssimo senhor doutor Moisés dos Santos Heitor, juiz 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, Fabiana Catafesta Veríssimo, servidora da Secretaria de
Comunicação Social - SECOM, Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria do Núcleo
de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, Mariele Souza de Araújo, assessora da Assessoria
Jurídico-Administrativa, Sandra Keiko Takasaki Onmori, representante da Secretaria de Gestão de
Pessoas – SGP, Vander Gomes Soares, representante da Ouvidoria, 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, 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 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 a servidora Silvia Cristina Rodrigues Peralta,
assessora do Gabinete da Presidência.
Inicialmente, a servidora Adriana, da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores
apresentou aos membros do presente Comitê o ranking de classificação dos Tribunais quanto ao
Selo de Qualidade promovido pelo CNJ. Afirmou que o TRT-15 foi posicionado em 1º lugar na
pontuação, sendo seguido pelo TRT-11. Ambos receberam o selo diamante.
Informou que o TRT-2 ocupou a 40ª posição, com 745 pontos, atingindo 68,98% das metas
estipuladas, tendo recebido o selo prata, embora tenha obtido melhores pontuações que o ano
anterior em diversos itens. Apurou que, para o recebimento do selo ouro, além de cumprir mais de
60% das metas, o Tribunal deveria ter computado 799 pontos e alcançado posicionamento entre a
10ª e a 30ª colocação.

Acrescentou que um dos itens que interferiu na classificação foi o ranking da transparência de
2019, no qual atingimos 70% das metas estabelecidas. Mencionou, ainda, que outra questão
desfavorável foi a ausência de pontuação no quesito relativo à qualificação dos servidores, por não
ter o Tribunal atingido o percentual mínimo de 10% na realização do curso de nivelamento
oferecido pelo CNJ.
Na sequência, foram levantadas algumas pendências da última reunião, tendo o servidor André,
afirmado que foram inseridas no portal as atas das sessões relativas ao Tribunal Pleno e Órgão
Especial, tendo o doutor Moisés ponderado pela necessidade de inclusão das respectivas atas das
Seções Especializadas (SDI e SDC) e Turmas.
A diretora do NUGEP, por sua vez, salientou que foram inseridas as classificações dos documentos
no menu Transparência > Planejamento e Gestão > Gestão Documental e Acessos.
Em seguida, a diretora da SECOM submeteu à análise do Comitê a sugestão de layout para a página
da Comissão da Igualdade e Diversidade, que foi elaborada por sua equipe, a pedido da doutora
Patrícia Almeida Ramos, salientando que a proposta seguiu o formato das páginas da
Acessibilidade e da Gestão Socioambiental, contendo texto, vídeos e campo para campanhas
(banner).
O doutor Moisés ponderou que o grupo da Igualdade e Diversidade não se trata de uma
“Comissão”, razão pela solicitou que o nome fosse alterado para “Equipe da Igualdade e
Diversidade”. No mais, esclareceu que, o link para denúncias, constante da página, deverá
direcionar para a Ouvidoria.
Outras pendências da última reunião, como as relativas à unificação da consulta processual e ao
mecanismo de disparo de e-mails, serão retomadas pela equipe da SETIC. Em relação à melhoria
do sistema de busca de normas do Tribunal, ficou decidido que, por ora, será aguardada a
implementação da ferramenta Juslaboris, que se encontra em fase de testes, conforme informado
pela diretora do NUGEP.
Quanto ao selo de qualidade, estampado na página inicial do portal, decidiu-se que a Seção de
Sistemas Administrativos providenciará a redução do seu tamanho, deixando-o clicável para a
abertura da arte, a fim de que fique legível a frase impressa em seu interior.
Sobre o sistema de buscas da página inicial (lupa do canto superior direito), o doutor Moisés
sugeriu que a equipe da SETIC estude outros meios de melhorar o sistema, que atualmente é do
próprio Typo 3. Uma das sugestões seria direcionar a pesquisa para o buscador do Google.
Alguns dos membros levantaram a questão de que páginas antigas do portal possam estar ainda
ativas na internet. O servidor Thiago, da Seção de Sistemas Administrativos, solicitou que sejam

indicadas as referidas páginas para que possam ser desativadas, ou que se aguarde a migração
total do portal para plataforma única (Typo 3), para a desativação de páginas do antigo Joomla.

Sobre o pedido da Seção de Gestão Socioambiental de alteração da página na intranet, por não
mais estar vinculada à Coordenadoria de Benefícios e sim à Secretaria Geral da Presidência, ficou
decidido que os tópicos que lhe são pertinentes serão, por ora, migrados para o menu “Por Dentro
do TRT”.
Na sequência, a diretora da SECOM apresentou o layout da nova intranet, salientando a
necessidade de participação das diversas áreas que produzem conteúdo de interesse para o
público interno na elaboração do novo projeto, pois são muitos tópicos a serem analisados e de
assuntos que são utilizados de formas diferentes por cada instância ou área administrativa do
Tribunal. Sugere a criação de pequenos grupos de trabalho para a construção inicial dos menus.
A servidora Sandra, representante SGP, demonstrou o projeto que está sendo elaborado para a
criação do “Portal do Servidor”, afirmando que o término está previsto entre os meses de
fevereiro e março. Afirmou que também está em fase de estudos o “Portal do Magistrado”.
Deliberou-se que, para o início dos trabalhos, os itens pertinentes à Gestão de Pessoas e de Saúde
fiquem a cargo da SGP para avaliação do conteúdo que será pertinente para a nova intranet. A
avaliação do conteúdo das questões relativas à tecnologia da informação e sistemas ficarão a
cargo da SETIC, entanto que a do menu Contatos (previsto no layout apresentado), ficará com a
SECOM. A ideia é que essas áreas tragam para a próxima reunião as sugestões prontas, para que o
Comitê possa trabalhar em conjunto com os itens remanescentes, com o que todos concordaram.
A diretora da SECOM sugere que o Portal do Servidor seja inserido em um dos botões de acesso
rápido (no lugar do Sigep, por exemplo), para facilitar o acesso. Sugere também que tenha um item
próprio para tutoriais, que sejam direcionados pelas diversas áreas, a fim de facilitar as buscas.
No mais, o diretor da SETIC informou que, na volta do recesso para os advogados, haverá novidade
quanto à abertura de chamado para esse público, via formulário específico e será encaminhado à
SECOM o pedido de divulgação.
Por fim, o servidor Ivo, representante da Seção de Acessibilidade e Inclusão, solicitou que a
questão do captcha fosse retomada pela informática, uma vez que o seu setor recebeu pedido de
um advogado que relatou ter enfrentado problemas de acessibilidade, em razão do sistema de
captcha para a navegação de alguns serviços oferecidos pelo portal apresentar-se em inglês, e de
forma incompreensível, diferentemente do PJe, que está em português. O diretor da SETIC
comprometeu-se a estudar com a sua equipe uma solução, embora tenha salientado que o
Recaptcha 3, atualmente utilizado, não apresenta versão em português. Na ocasião, um teste foi
feito para login no PJe e verificou-se que o sistema aparentemente não está usando o Recaptcha 3,

razão pela qual o áudio está em português.
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 11h, no
mesmo auditório do 24º andar do Edifício Sede. 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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