
 

 

 

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

 
 

Ata nº 02/2021 
Reunião realizada em 14/01/2021 

 
 
Aos catorze 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, 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, Mariele Souza de Araújo, assessora da Assessoria 
Jurídico-administrativa, João Ataíde, representante da Secretaria de Controle Interno, Oswaldo 
José Costa da Silva Leme, secretário geral da Presidência, e Leila Dantas Pereira, diretora da 
Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental, 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 
Sandra Keiko Takasaki Onmori, diretora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas, 
Claudia Polachini Kayatt, diretora da Ouvidoria e Thales Fernando de Campos Pissolato, diretor da 
Secretaria de Auditoria Interna. 
 
Iniciando os trabalhos, a doutora Erotilde apresenta o servidor Ivo ao doutor Eduardo, 
mencionando a importância de sua participação no presente Comitê, especialmente no tocante às 
questões de acessibilidade, por se tratar de pessoa com deficiência visual e membro da Comissão 
Permanente de Acessibilidade e Inclusão. 
 
Na sequência, foram decididos os seguintes assuntos: 
 
1. No cabeçalho do portal, deverá ser incluída a palavra Acessibilidade , onde constam as 
ferramentas correspondentes ao aumento e diminuição de fontes, acesso a libras e aumento de 
contraste, para a adequações de navegabilidade para pessoas com deficiência. 



 

 

2. No menu lateral, a nomenclatura do item Covid-19: Normas, Produtividade e Informações , 
deverá ser alterada para Covid-19: Atos e Produtividade , assim como no banner interno da 
página, cuja alteração do layout será providenciada pela Secom e encaminhada à Setic para a 
implementação. 
 
3. Também será inserido, no menu lateral, o item Sessões Telepresenciais , cuja página trará 
esclarecimentos didáticos e links para consulta sobre a realização das audiências e sessões virtuais, 
telepresenciais ou por videoconferências, nos termos da Resolução 345 do CNJ. 
 
4. Na sequência do mesmo menu, terá o item Conciliação , que direcionará para a página do 
Portal da Conciliação (localizado no menu Institucional > O TRT-2 > Portal da Conciliação). 
 
5. O ícone Quero Conciliar , localizado no menu inferior da página inicial, será substituído pelo 

DEJT – Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho . A Secom providenciará a divulgação das 
alterações, para facilitar a localização pelos usuários. 
 
6. Os itens PJe  e Varas do Trabalho  do menu lateral, não sofrerão alterações. 
 
7. Já os itens Certidões  e Guias de Recolhimento  serão unificados em item único ( Certidões e 

Guias de Recolhimento ) e precisarão da criação de uma página para a compilação dos conteúdos 
respectivos. 
 
8. Ainda no menu lateral, será criado um novo ícone denominado Transparência e Prestação de 

Contas , que comportará o mesmo conteúdo do menu Transparência , localizado na parte 
superior do portal. 
 
9. As versões do site em inglês e espanhol, por ora, não serão adotadas, por não serem 
obrigatórias. 
 
10. Os novos manuais da plataforma Zoom deverão constar no menu Por Dentro do TRT > 
Modelos, Manuais e Tabelas, na intranet. Os links dos tutoriais serão inseridos na página das 
Sessões Telepresenciais  da internet e os esclarecimentos sobre a utilização da plataforma serão 

divulgados em todos os canais gerenciados pela Secom.   
 
Por fim, a servidora Leila, diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e 
Documental, salientou que já está no ar a nova página de normas do Tribunal e que estão sendo 
inseridas as mais de 7 mil normas institucionais no novo ambiente virtual (https://basis.trt2.jus.br). 
Ficou de encaminhar as informações para a Secom, para divulgação. 
 
A próxima reunião deste Comitê fica designada para o dia 25 de fevereiro 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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