Comitê Gestor do Portal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Ata nº 05/2021
Reunião realizada em 08/07/2021
Ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, por videoconferência pela
plataforma Zoom, 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, a e os servidores Ivo
Cleiton de Oliveira Ramalho, representante da Seção de Acessibilidade e Inclusão, Sandra Keiko
Takasaki Onmori, diretora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas, Ricardo Viana,
representante 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, Adriana Domanoski Gurniak, servidora da
Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores, Ednilson Francisco dos Santos Junior, da
Seção de Sistemas Administrativos, André Moraes de Oliveira, subsecretário da Secretaria do
Tribunal Pleno e Órgão Especial, Claudia Polachini Kayatt, diretora da Ouvidoria, Leila Dantas
Pereira, diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental, Ronaldo Regis
de Sousa, representante da Assessoria Jurídico-administrativa, Márcio Milan, diretor da Secretaria
de Gestão Estratégica e João Antônio da Rocha Ataíde, 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, excelentíssima
senhora doutora Liane Martins Casarin, juíza titular da 16ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São
Paulo, e os servidores Felipe Oreste Capobiango, diretor da 84ª Vara do Trabalho de São Paulo,
Oswaldo José Costa da Silva Leme, secretário geral da Presidência e Sérgio Stankevicius, secretário
da 10ª Turma.

1. Ao longo da semana, os membros do Comitê providenciaram o preenchimento dos itens
faltantes da planilha denominada mapa de responsabilidades das páginas do Portal, retomando os
trabalhos da última reunião, cujas pendências foram reapresentadas para validação e novas
deliberações.
2. Sobre as Tabelas Práticas, a diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e
Documental informou ter enviado e-mail para a Assessoria Econômica, solicitando a confirmação
acerca da responsabilidade desta área pela “Atualização de Débitos Trabalhistas”, sendo que até o
momento não obteve resposta. Também se disponibilizou a perguntar sobre os itens “Guias de
Depósito” e “Emissão de GRU”, assim que obtiver contato com a área mencionada.
3. Em relação ao “Cadastro Unificado de Serviços” ponderou-se pela responsabilidade do Núcleo
do PJe, na qualidade de membro do Comitê Gestor do PJe.

4. Quanto ao “Peticionamento Eletrônico” e “Atermação Verbal”, a diretora da SECOM se
prontificou a entrar em contato com a Dulcinea (CIAO) para confirmar a responsabilidade da
unidade sobre os temas. Também reportou que está aguardando resposta da área ao e-mail
encaminhado sobre o “Balcão Virtual”, nos termos estabelecidos na última reunião.
5. Sobre os itens “Sustentação Oral” e “Autenticidade de Documentos Eletrônicos” não houve
consenso sobre a área que ficaria responsável.
6. No tocante às “Sessões Telepresenciais”, o subsecretário da Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão
Especial se disponibilizou a checar a responsabilidade junto à Secretaria Geral Judiciária.
7. Os itens que integram as “Contas Públicas”, no menu Transparência, envolvem mais de uma
área, ficando pendente de definição se todas serão mencionadas no rodapé das respectivas
páginas.
8. Ainda no menu Transparência, ponderou-se pela mudança de nomenclatura do item
“Patrimônio”, que apenas se refere à frota de veículos.
9. Na sequência, decidiu-se que, no menu Institucional deverão ser incluídas as Secretarias
Judiciárias além das Secretarias Administrativas, nos moldes da página do TST (Estrutura
Administrativa), tendo a diretora da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas se
prontificado a providenciar a respectiva inclusão.
10. Por fim, foi sugerido que, após as definições pelo Comitê sobre as áreas responsáveis por cada
página, o mapa de responsabilidades poderá ser validado pela Administração, nas pessoas do
diretor-geral e secretário-geral da Presidência, tendo a doutora Erotilde se disponibilizado a
contactá-los para essa finalidade. Posteriormente, será enviada comunicação formal, validada pela
Presidência, para que cada área tenha ciência da necessidade de atualização periódica dos
conteúdos das páginas que estejam sob sua responsabilidade.
Não havendo mais assuntos a serem abordados, a reunião foi encerrada e, para constar, foi lavrada
a presente ata assinada por todos os participantes.
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