PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Comitê de Comunicação Social
da Justiça do Trabalho – 14-02-22

PROPOSTA DE PAUTA

1. Pendências de reuniões anteriores
1.1. Não há pendências.

Identificador

2. Itens para pauta
2.1. Atualização do Guia de Padronização das Páginas Iniciais dos Portais da Justiça
do Trabalho;

Identificador

2.2. Projeto e iniciativas de Comunicação para o Orçamento 2023;
2.3. Informe sobre os cursos da área de Comunicação Social solicitados ao CEduc
para 2022;
2.4. Informes sobre as propostas de unificação dos portais do Poder Judiciário pelo
CNJ e do estudo de contratação de ferramenta única para os portais da Justiça
do Trabalho.
3. Outros assuntos

Identificador

4. Deliberações via e-mail

Identificador

5. Agendamento da próxima reunião

Identificador
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ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Videoconferência

14/02/2022

No dia 14 de fevereiro de 2022, por videoconferência, das 10h às 12h, ocorreu a 1ª Reunião do Comitê de
Comunicação Social da Justiça do Trabalho em 2022. Estiveram presentes os seguintes membros do referido
Comitê, bem como a servidora da Assessoria de Governança e Gestão Estratégica (AGGEST-CSJT):

Nome
Taciana Giesel Cuadros
Secretária de Comunicação Social do TST
Alessandro Jacó de Almeida
Chefe da Divisão de Comunicação Institucional da Secom/TST
Aline Maria Castro Silva Rossi
Secretária de Comunicação Social do TRT da 2ª Região
Gabriel Pereira Borges Fortes Neto
Diretor-substituto da Secretaria de Comunicação Social do TRT da 4ª Região
Maria Luiza Caltabiano Barreiros de Mello
Diretora da Coordenadoria de Comunicação Social do TRT da 19ª Região
Laisa Caldas Brito
Analista Judiciário SECOM TST
Martha Arruda
Substituta da Assessora de Comunicação do TRT 11ª Região
Lídia Barros Nercessian
Diretora da Coordenadoria de Comunicação Social do TRT da 18ª Região
Adhara Campos Vieira
Servidora da AGGEST - CSJT
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Item:

2.1 Atualização do Guia de Padronização das Páginas Iniciais dos Portais
da Justiça do Trabalho;

ID

Alessandro Jacó registrou que a última versão do Guia de padronização das páginas foi atualizado em
dezembro de 2020 e, por isso, diante de mudanças e pedidos de ajustes ocorridos desde então, seria
necessário fazer uma nova versão. Ele citou algumas atualizações enviadas pela Lídia: 1 - Aumentar o
Contraste do Termo "Pesquisar" do box Pesquisar; 2 - Retirar o "saiba mais" da notícia principal; além
da necessidade de: 3 - Substituir o botão "Covid-19: atos e produtividade" por "atendimento ao
público”; e 4 - Substituir o nome "sessões telepresenciais" por um nome que integrasse a retomada das
atividade presencial. Alessandro Jacó ponderou se a página “atendimento ao público” não ficaria
semelhante ao que já pode ser encontrado em “contatos”. Maria Luiza apresentou links de outros TRTs
e poderia ser diferenciada uma página da outra, sendo uma contatos mais gerais e a outra atendimento
ao público mais específico, como o balcão virtual, por exemplo. Maria Luiza sugeriu, então, que fosse
feita
uma
página
de
modelo.
Foram
citadas
dois
modelos
de
unificação:
https://www.trt5.jus.br/atendimento-publico, https://www.trt18.jus.br/portal/canais-atendimento/
e https://portal.trt12.jus.br/. Por fim, o Comitê sugeriu a definição do botão “Atendimento ao Público”
para o lugar de "Covid-19: atos e produtividade", bem como “Sessões e Audiências” para o lugar de
“Sessões Telepresenciais”. O modelo padrão da página de “Atendimento ao Público” não estará no
comitê, mas será oferecido aos TRTs que quiserem adotar o modelo. No tocante ao uso de selos no
bloco de identidade, ficou definido que será permitido o Tribunal utilizar até três selos, incluindo o selo
do Prêmio de Qualidade do CNJ, 100% PJe e o de campanha nacional, promovido pelo do CNJ e CSJT, e
uma campanha regional. Caberá ao TRT escolher os três selos caso tenha mais de três opções.
Encaminhamento: (1) Seguindo as recomendações do Comitê, a Secom/TST irá propor os ajustes para
a nova versão do Guia de Padronização das Páginas Iniciais dos Portais da Justiça do Trabalho (versão
1.5 - março de 2022); (2) Alessandro Jacó e Luísa irão se reunir para sugerir uma proposta de página de
modelo para o botão “Atendimento ao Público”; (3) Coordenação do Comitê irá deliberar com a
Presidência do CSJT para aprovar a nova versão.
Item:

2.2. Projeto e iniciativas de Comunicação para o Orçamento 2023;

ID

Alessandro Jacó informou que a Secretária-Geral do CSJT autorizou a inclusão de projetos e iniciativas
nacionais de Comunicação Social no Orçamento do CSJT de 2023, como por exemplo, contratação de
agência para as campanhas dos programas nacionais, e pediu a sugestão dos membros do comitê. Lídia
sugeriu que a contratação de Banco de imagens/vídeos ou que fosse feita só para o CSJT, mas por meio
de ata de registro de preços para os outros TRTs aderirem. Alessandro falou sobre a contratação de
agência de comunicação para com veiculação das campanhas da Justiça do Trabalho na mídia. Taciana
sugeriu uma ferramenta de aviso nos computadores da rede interna, além de ferramenta paga para
gerenciamento e agendamento no Instagram.
Encaminhamento: (1) Comitê deliberou por sugerir a inclusão dos seguintes projetos e iniciativas no
Orçamento: a) Agência para criação e veiculação de campanhas nacionais dos Programas da Justiça do
Trabalho; b) Licenças de ferramentas de gerenciamento de redes (Instagram); c) Licenças de banco de
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imagens e vídeo; d)Ata de contratação clipping e Mailing; e) Ferramenta de avisos para rede de
comunicação interna.

Item:

2.3. Informe sobre os cursos da área de Comunicação Social solicitados ao
ID
CEduc para 2022
Alessandro Jacó informou que foram solicitados dois cursos em 2022: “Redação Jornalística” com Dad
Squarisi e “Media Training”. O Curso de acessibilidade “como tornar as matérias de comunicação social
acessíveis?” deve ficar para 2023. Ele também que, por ser considerado pela SGCSJT uma questão
estratégica, a ideia é fazer pelo CSJT o Media Training para desembargadores nos cargos de gestão,
juízes auxiliares e principais gestores, no intuito de auxiliar na estratégia de comunicação da Justiça do
Trabalho.
Encaminhamento: (1) aguardar retorno da Secretaria de Gestão de Pessoas quanto às providências
tomadas para promover os cursos, a fim de capacitar gestores e melhorar a estratégia da comunicação.

Item:

2.4. Informes sobre as propostas de unificação dos portais do Poder Judiciário
pelo CNJ e do estudo de contratação de ferramenta única para os portais da
Justiça do Trabalho.

ID

Taciana Giesel sugeriu que, no momento, aguardasse a definição do CNJ quanto à unificação dos portais
do Poder Judiciário. Alessandro Jacó registrou que consta no Relatório de Gestão do CSJT a proposta de
elaboração de um grupo de estudo para verificar a viabilidade da contratação de ferramenta única para
os Portais da Justiça do Trabalho.
Encaminhamento: (1) no aguardo da composição do grupo.

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

Nome
Taciana Giesel Cuadros
Secretária de Comunicação Social do TST
Alessandro Jacó de Almeida
Chefe da Divisão de Comunicação Institucional da Secom/TST
Aline Maria Castro Silva Rossi
Secretária de Comunicação Social do TRT da 2ª Região
Gabriel Pereira Borges Fortes Neto
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Diretor-substituto da Secretaria de Comunicação Social do TRT da 4ª
Região
Maria Luiza Caltabiano Barreiros de Mello
Diretora da Coordenadoria de Comunicação Social do TRT da 19ª Região
Laisa Caldas Brito
Analista Judiciário SECOM TST
Martha Arruda
Substituta da Assessora de Comunicação do TRT 11ª Região
Lídia Barros Nercessian
Diretora da Coordenadoria de Comunicação Social do TRT da 18ª Região
Adhara Campos Vieira
Servidora da AGGEST - CSJT

