
 

 

 

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

 
 

Ata nº 01/2021 
Reunião realizada em 11/01/2021 

 
 
Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, por videoconferência pela 
plataforma Cisco Webex Meetings, às 15h, reuniram-se os membros do presente Comitê, 
conforme designações da Portaria GP nº 55/2018, com as alterações das Portarias GP nº 50 e 51, 

ambas de 2020: o excelentíssimo senhor desembargador doutor Eduardo de Azevedo Silva, a 
excelentíssima senhora doutora Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, juíza auxiliar da Presidência, 
e os servidores Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho e Thaís Tie Myasaki, representantes da Seção de 
Acessibilidade e Inclusão, Cláudia, representando o diretor Márcio Nisi Gonçalves, da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC, Aline Maria de Castro Silva, diretora da 
Secretaria de Comunicação Social - SECOM, Fabiana Catafesta Veríssimo e Luciano Meletti Lemes, 
servidores da Secretaria de Comunicação Social - SECOM, Adriana Domanoski Gurniak, servidora 
da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores, Sérgio Stankevicius, secretário da 10ª 
Turma, Thiago Martins, representante da Seção de Sistemas Administrativos, Sandra Keiko Takasaki 
Onmori, diretora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas, Márcia da Cunha 
Bonfim Barbosa, representante da Secretaria Geral Judiciária, Mariele Souza de Araújo, assessora 
da Assessoria Jurídico-administrativa, João Ataíde, representante da Secretaria de Controle 
Interno, com a finalidade de deliberar sobre assuntos pertinentes ao gerenciamento e adequações 
do portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ausentaram-se, justificadamente, a 
excelentíssima senhora doutora Liane Martins Casarin, juíza titular da 16ª Vara do Trabalho da 
Zona Sul de São Paulo e os servidores André Moraes de Oliveira, subsecretário da Secretaria do 
Tribunal Pleno e Órgão Especial, Felipe Oreste Capobiango, diretor da 84ª Vara do Trabalho de São 
Paulo, Thales Fernando de Campos Pissolato, diretor da Secretaria de Auditoria Interna, Oswaldo 
José Costa da Silva Leme – secretário geral da Presidência, Claudia Polachini Kayatt, diretora da 
Ouvidoria e Leila Dantas Pereira, diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e 
Documental. 
 
Iniciando os trabalhos, o doutor Eduardo, atual coordenador do presente Comitê, salientou a 
importância e a necessidade do aumento de divulgações de notícias jurídicas no portal.  
 
A doutora Erotilde e a Aline, diretora da Secom, enumeraram as dificuldades enfrentadas no dia a 
dia e a quantidade de demandas recebidas das diversas áreas e instâncias, inclusive de Cortes 
superiores e de cunho obrigatório. 
 
A Aline explicou que as informações pertinentes ao TRT2 muitas vezes não passam pela Secretaria 
de Comunicação, sendo comum que tais informações cheguem à equipe, via jornalistas externos. 



 

 

Informa que a Secom costuma receber uma pequena parcela de decisões por iniciativa dos 
magistrados, outras são buscadas pela própria equipe de comunicação por meio dos boletins 
informativos de jurisprudências, veiculados pelo NUGEP. 
 
Acrescenta que muitas demandas que chegam à Comunicação referem-se a eventos e questões de 
pouca relevância para a sociedade, o que prejudica a divulgação de matérias jurídicas, em razão do 
espaço limitado disponibilizado na página inicial do portal. 
 
A doutora Erotilde sugeriu que fossem enviados ofícios periódicos para os juízes e 
desembargadores, ao menos uma vez por mês, solicitando o envio de decisões, para que se crie 
essa cultura institucional. 
 
Também levantou a possibilidade de utilização de formulário para os pedidos de demandas e 
programação antecipada para os eventos que envolvam outras áreas do Tribunal. 
 
O doutor Eduardo, concordou com a sugestão do envio dos ofícios para os magistrados, porém 
considerou que a utilização de formulários pode burocratizar ainda mais os fluxos de demandas.  
Sendo assim, delineou 2 pontos iniciais de atuação do presente Comitê: 
 
1. Divulgação periódica de ofícios para as varas e gabinetes, uma vez ao mês, solicitando o 

encaminhamento de decisões para a Secom, para fins de divulgação. A doutora Erotilde se dispôs 
a elaborar o texto do ofício. 
 
2. As questões que não forem de cunho jurídico, e que dependam de uma avaliação mais 

cuidadosa sobre a relevância da divulgação, serão submetidas às deliberações do presente 

Comitê. 
 
Por fim, tendo a Aline e a doutora Erotilde mencionado sobre a necessidade de criação de um 
Conselho de Comunicação, como forma de desmembramento do presente Comitê, para tratar de 
questões mais afetas ao conteúdo do portal, ficou estabelecido que referido Conselho será 
formado pelo doutor Eduardo, doutora Erotilde, doutora Liane e pela servidora Aline, sendo que 
competência para deliberação sobre questões técnicas permanecem a cargo dos integrantes do 
Comitê Gestor do Portal. 
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 14 de janeiro de 2021, às 15h, 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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