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Ata nº 03/2021 
Reunião realizada em 25/02/2021 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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: a excelentíssima senhora doutora Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, juíza 
auxiliar da Presidência, a excelentíssima senhora doutora Liane Martins Casarin, juíza titular da 16ª 
Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo e os servidores Thaís Tie Myasaki, representante da 
Seção de Acessibilidade e Inclusão, Sandra Keiko Takasaki Onmori, diretora da Coordenadoria de 
Planejamento e Gestão de Pessoas, Márcio 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 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, Ednilson, representando o servidor Thiago Martins, 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, Oswaldo José Costa da Silva Leme, secretário geral 
da Presidência, Leila Dantas Pereira, diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e 
Documental, e Thales Fernando de Campos Pissolato, diretor da Secretaria de Auditoria Interna, 
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, o 
excelentíssimo senhor desembargador doutor Eduardo de Azevedo Silva, e os servidores Ivo 
Cleiton de Oliveira Ramalho, representante da Seção de Acessibilidade e Inclusão e Claudia 
Polachini Kayatt, diretora da Ouvidoria. 
 
Durante a reunião, foram decididos os seguintes assuntos: 
 
1. A inserção do logotipo do CSJT no cabeçalho do portal, em comemoração aos 80 anos da Justiça 
do Trabalho, que foi aprovada por todos os presentes. 
 
2. Foi avaliada a sugestão enviada pelo Núcleo do PJe, sobre o agrupamento do Portal do Servidor 
e do Portal do Magistrado no mesmo botão de acesso rápido na intranet, assim como a inclusão de 
um novo botão de acesso rápido para o e-Gestão. Todos concordaram com a alteração, optando-se 
pela utilização do ícone oficial do e-Gestão.  
 



 

 

3. Discutiu-se sobre a personalização dos perfis de acesso à intranet para a inserção de botões 
personalizados de acesso rápido, retomando o assunto que já foi pauta em reuniões do Comitê em 
anos anteriores. O diretor da SETIC sugere que sejam elaborados de 3 a 5 perfis, que possam 
contemplar os botões mais acessados por cada perfil, que poderá ser dividido em: Administrativo e 
Judiciário (podendo este, segmentar personalizações para magistrados e servidores de 1º e 2º 
graus). 
 
4. Ainda sobre o tema da personalização dos botões, decidiu-se que, inicialmente, serão 
verificados os menus da intranet para saber quais os itens mais acessados e que mereçam receber 
o acesso rápido em cada um dos perfis. Tais indicações poderão ser enviadas pelo grupo de 
Whatsapp do presente Comitê, para validação entre os membros que pertençam às áreas 
correspondentes. 
 
5. Na sequência, o diretor da 84ª VT/São Paulo, salientou que o modelo de documento referente 
ao comparecimento de testemunhas, muito utilizado pelas varas e que existia na versão anterior 
da intranet, não consta da nova versão e cuja inserção se faz necessária. Todos concordaram com a 
reativação do documento no menu “Por Dentro do TRT > Modelos, Manuais e Tabelas.” 
 
6. Por fim, a servidora Thaís, representante da Acessibilidade e Inclusão, mencionou que o 
calendário que contempla os “Feriados e Suspensões de Expediente”, atualmente inserido na 
página inicial do portal, dentro do menu “Serviços > Consultas > Tabelas Práticas”, é um item bem 
importante que não possui um acesso facilitado, com o que todos os participantes concordaram. 
Ponderou-se, no entanto, que a única opção de acesso rápido para o item seria a sua inserção em 
um dos menus inferiores do portal, em substituição a outro já existente, assunto que poderá 
demandar novas reflexões do Comitê em outra oportunidade.   
 
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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