PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Comitê Gestor de Comunicação Social da Justiça do Trabalho – 9/12/2020

PROPOSTA DE PAUTA

1. Pendências de reuniões anteriores e divisão de atividades
1.1. Atualização da Composição do Comitê;
1.2. Atualização do Guia de Padronização dos Portais e adequação submenus;
1.3. Media training para Magistrados;
1.4. Alinhamento de Discurso (Perguntas e Respostas; Manual de Jornalismo)

2. Itens para pauta
1.1 a 1.4 Pendências
1.5. Pesquisa de Imagem da Justiça do Trabalho
1.6. Plano Estratégico de Comunicação Social da Justiça do Trabalho
1.7. Contribuições do Comitê à Comissão de Comunicação do CNJ
3. Outros assuntos

4. Deliberações via e-mail
Encaminhado despacho à Secretaria Geral do CSJT sobre interesse em adoção de ferramenta de portal para
toda a Justiça do Trabalho, conforme deliberado na reunião anterior.
5. Agendamento da próxima reunião
28 de Janeiro de 2021
ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Videoconferência

09/12/2020, das 10h às 12h

No dia 9 de dezembro de 2020, por videoconferência, das 10h às 12h, ocorreu reunião do Comitê Gestor de
Comunicação Social da Justiça do Trabalho. Estiveram presentes os seguintes membros:
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Nome
Nome
Cargo
Patrícia Silva de Resende Nascimento
Secretária de Comunicação Social do TST
Alessandro Jacó de Almeida
Servidor da Secretaria de Comunicação Social do TST
Aline Maria Castro Silva Rossi
Diretora da Divisão de Comunicação Social do TRT da 2ª Região
Gabriel Fortes
Diretor da Secretaria de Comunicação Social do TRT da 4ª Região
Lidia Barros
Coordenadora de Comunicação Social do TRT da 18ª Região
Maria Luiza Caltabiano Barreiros de Mello
Diretora da Coordenadoria de Comunicação Social do TRT da 19ª Região
Celso Gomes
Secretário de Comunicação Social do TRT da 14ª Região
Andreia Nunes
Diretora da Assessoria de Comunicação Social do TRT da 11ª Região

2. Itens para pauta
Item:
2.1 - Abertura dos trabalhos
ID
Após agradecer a presença de todos, a coordenadora do comitê, Patrícia Resende, anunciou a participação
da conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel. A
magistrada foi convidada a participar da reunião por ser a presidente da Comissão Permanente de
Comunicação do Poder Judiciário.
Encaminhamento:
Para que fossem apresentadas sugestões do Comitê de Comunicação Social da Justiça do Trabalho à
Comissão liderada pela desembargadora, a pauta foi invertida para análise inicial do item 1.7.

Item:

2-2 - Temas
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1.7.

Sugestões do Comitê à Presidente da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário

O convite à conselheira foi feito pelo assessor Celso Gomes, que valorizou na reunião a importância de termos
uma representante da Justiça do Trabalho à frente da Comissão Permanente de Comunicação do Poder
Judiciário. Foram apresentadas as seguintes sugestões à conselheira: avaliar viabilidade de norma do CNJ
dispondo que os cargos de gestores da área de comunicação sejam ocupados por profissionais com formação
na área de comunicação (Jornalismo, Publicidade ou Relações Públicas); considerar a possibilidade de
normatizar as denominações dos setores de comunicação em nível de Secretaria, Assessoria ou
Coordenadoria de Comunicação; recomendar que as assessorias de Comunicação tenham assento nas
reuniões e decisões estratégicas dos respectivos Tribunais/Conselhos; promover, em parceria com as Escolas
Judiciais regionais e nacionais, capacitação para magistrados com o objetivo de prepará-los para se comunicar
bem (mídia, redes sociais, eventos, etc.); promover iniciativas que assegurem maior proximidade dos
magistrados com as áreas de comunicação da Justiça a fim de melhorar a compreensão da relevância
estratégica da comunicação; realizar periodicamente pesquisa de imagem do Poder Judiciário e dos seus
ramos; divulgar um planejamento anual de campanhas institucionais da Justiça e incluir os demais órgãos no
planejamento. A desembargadora agradeceu o convite para participar como convidada da reunião e
mencionou o excelente trabalho realizado pelo assessor Gabriel Fortes no TRT da 4ª Região, na pessoa de
quem parabenizou os demais integrantes do Comitê pelo trabalho desenvolvido. O assessor Gabriel
agradeceu o apoio da desembargadora à área de Comunicação e ressaltou que a magistrada sempre
demonstrou consciência da importância estratégica da comunicação para o Poder Judiciário. A
desembargadora contou como foi formada a Comissão de Comunicação pelo Conselho Nacional de Justiça no
contexto de pandemia e de troca de gestão. Mencionou que vai avaliar as sugestões ao preparar a reunião
da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário prevista para 11 de dezembro de 2020.
Encaminhamento:
Conforme orientação da conselheira, as ideias do comitê deverão ser também apresentadas na referida
reunião do CNJ, por meio da secretária de Comunicação Social do TST, representante da Justiça do Trabalho.
1.1.

Atualização da Composição do Comitê

Patrícia Resende informou que já está pronta minuta de Ato que recompõe o Comitê, o qual deverá ser
assinado em breve pela Presidente do CSJT, Ministra Maria Cristina Peduzzi.
Encaminhamento:
Assim que o Ato for assinado e publicado, a coordenadora enviará cópia a todos os integrantes do Comitê.

1.2

Atualização Guia de Padronização dos Portais e adequação submenus;
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Alessandro Jacó informou que foram incorporadas normas do CNJ e TCU, além de ajustes de acessibilidade,
à nova versão que está sendo elaborada. Frisou que está pendente a definição sobre qual botão sairá do
menu lateral na página inicial para inclusão de “Transparência e Prestação de Contas”. Ao informarem sobre
levantamento feito em suas regiões geográficas sobre os botões mais acessados, Maria Luiza Barreiros disse
que apenas cinco dos sete TRTs da região Nordeste passaram as informações. Aline Castro disse que todos
da região Sudeste responderam. Celso Gomes disse que não foi possível concluir na região Norte. Gabriel
Fortes informou que a análise preliminar aponta, na região Sul, o item “pautas” como o menos acessado.
Encaminhamento:
Seguir com o levantamento até sexta-feira (11/12). Na semana seguinte, o Comitê vai avaliar a melhor solução
para informar a Secretaria-Geral do CSJT.

1.3 Media training para Magistrados
Patrícia Resende mencionou a minuta de despacho e as propostas de treinamento encaminhadas
previamente por email. Os integrantes manifestaram concordância com o conteúdo. Maria Luiza Barreiros
ressaltou a necessidade de, se efetivada a contratação, incluir os assessores no planejamento dos cursos, de
modo a direcionar as aulas para os interesses da Justiça do Trabalho. Celso Gomes reforçou o fato de haver
maior receptividade entre os magistrados quando o curso é ministrado por profissional reconhecido (a) no
ramo.
Encaminhamento:
Patrícia Resende vai enviar o despacho e propostas para análise da Secretaria-Geral do CSJT.

1.4 Alinhamento de Discurso (Perguntas e Respostas; Manual de Jornalismo)
Patrícia Resende mencionou o conteúdo das “Perguntas e Respostas sobre a Justiça do Trabalho”
encaminhado previamente por email para os integrantes do Comitê. Ela explicou que o objetivo é esclarecer
mitos sobre a Justiça do Trabalho, e enriquecer as respostas com links que comprovem o que é dito. Sugeriu
que seja publicado pelos Tribunais em Notícias/Sala de Imprensa para ampliar a disponibilização de
informações nos buscadores de conteúdo. Maria Luiza sugeriu que um outro título seja criado, de modo a
não confundir com as “Perguntas Frequentes” feitas por cidadãos sobre os serviços oferecidos. Aline Castro
sugeriu, quando do envio do material, já recomendar aos Tribunais onde devem inserir no Portal. Sobre o
Manual de Jornalismo, Aline Castro informou que enviará link com proposta de alteração na estrutura (índice)
da publicação. Maria Luiza disse que selecionou, a partir do Manual do TRT da 2ª Região, o que cabe a toda a
Justiça do Trabalho. Gabriel Fortes sugeriu ao Comitê elaborar, futuramente, guia com informações sobre a
Justiça do Trabalho específico para a imprensa.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Comitê Gestor de Comunicação Social da Justiça do Trabalho – 9/12/2020
Encaminhamento:
Patrícia Resende fará proposta de novo título ao “Perguntas e Respostas sobre a Justiça do Trabalho” e
conversará com a Ministra Presidente sobre a melhor maneira de encaminhamento do conteúdo aos
Regionais. Maria Luiza, Alessandro Jacó e Aline Castro farão reunião específica para direcionar atribuições na
elaboração do Manual de Jornalismo, as quais serão apresentadas na próxima reunião.
1.5 Pesquisa de Imagem da Justiça do Trabalho
Gabriel Fortes informou ter entrado em contato com a MK Pesquisas, empresa que fez pesquisa para o TRT
da 4ª Região em 2017. O instituto explicou que no momento só faz pesquisa por telefone, por conta da
pandemia. Nessa modalidade, a estimativa de amostra para a Justiça do Trabalho é de 2.500 entrevistas por
telefone em todos os estados, de forma estratificada (sexo e renda, por exemplo). O custo foi estimado em
R$ 200 mil. Gabriel manifestou preocupação quanto à aplicação da LGPD no caso de entrevistas por telefone.
Encaminhamento:
O Comitê concluiu que a Pesquisa de Imagem é parte do Planejamento Estratégico de Comunicação Social da
Justiça do Trabalho, o qual depende de avaliação do Plenário do CSJT. Por isso, será necessário aguardar a
aprovação do Planejamento para proceder a eventual contratação.

1.6 Plano Estratégico de Comunicação da Justiça do Trabalho
Patrícia Resende informou que, em breve, o CSJT deve aprovar o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho
para o período de 2021-2026. Mencionou que, após a aprovação, será possível prosseguir com o Plano
Estratégico de Comunicação Social da Justiça do Trabalho, encaminhado ao CSJT em dezembro de 2019.
Encaminhamento:
O estudo de 2019, relativo às metas estratégicas da Comunicação Social da JT, será reencaminhado aos
integrantes do Comitê pela coordenadora. Tão logo haja aprovação do Plano Estratégico da Justiça do
Trabalho, o estudo será reavaliado pelos integrantes para posterior formalização.
Outros assuntos:
Ao final da reunião, o assessor Celso Gomes se despediu do Comitê, manifestando orgulho pelos avanços
obtidos e desejando que o grupo siga colaborando com o aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho. Os demais
integrantes agradeceram ao secretário de Comunicação Social do TRT da 14ª Região pelos 19 anos de
contribuição à Comunicação da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário.

A ata foi submetida aos membros do Comitê, que a aprovaram.
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Assinatura

