PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Comitê de Comunicação Social
da Justiça do Trabalho

PROPOSTA DE PAUTA

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

Identificador

2. Itens para pauta
2.1. Composição Comitê;
2.2. Atualização versão guia de padronização dos Portais;
2.3. Adequação dos submenus nos Portais da Justiça do Trabalho;
2.4. Projeto de Portal Único para a Justiça do Trabalho;
2.5. Media Training para magistrados;
2.6. Alinhamento de Discurso;
2.7. Campanha de Fortalecimento da Justiça do Trabalho.

Identificador

3. Outros assuntos

Identificador

4. Deliberações via e-mail

Identificador

5. Agendamento da próxima reunião

Identificador

03 de dezembro de 2020, às 14 horas

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Comitê de Comunicação Social
da Justiça do Trabalho
ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Videoconferência

19/11/2020

No dia 19 de novembro de 2020, por videoconferência, das 14h00 às 15h00, ocorreu a Reunião do Comitê de
Comunicação Social da Justiça do Trabalho. Estiveram presentes os seguintes membros do referido Comitê,
bem como a servidora da Assessoria de Governança e Gestão Estratégica (AGGEST-CSJT):

Nome
Patrícia Silva de Resende Nascimento
Secretária de Comunicação Social do TST
Alessandro Jaco 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
Daniele Fernandes Cunha
Servidora da AGGEST - CSJT
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Item:

2.1 Composição Comitê

ID

Patrícia Resende iniciou a reunião informando que foi elaborada minuta para um novo ato contendo a
atualização dos membros do Comitê de Comunicação Social da Justiça do Trabalho. No entanto, há a
pendência da região norte, tendo em vista que os três TRTs da região estão em processo de mudança
de presidência e não há confirmação sobre a permanência dos assessores de comunicação.
A Secretária pontuou que, no novo ato, o representante da região centro-oeste, Nelson Ferraz (TRT da
23ª Região), será substituído por Lidia Barros (TRT da 18ª Região) e o representante da região sul,
Clayton Wosgrau (TRT da 12ª Região), será substituído por Gabriel Fortes (TRT da 4ª Região).
Deliberação:
Será aguardada a definição dos assessores de comunicação dos TRTs da região norte para a atualização
do ato que designa os membros do Comitê Gestor de Comunicação Social da Justiça do Trabalho.
Item:

2.2.

Atualização versão guia de padronização dos Portais

ID

Patrícia Resende informou que a proposta para o menu de transparência e prestação de contas foi
finalizada pela AGGEST e encaminhada à SECOM para criação de design gráfico com quatro cores
próximas à identidade visual da JT.
Gabriel Fortes questionou a Secretária a respeito de uma possível padronização do assunto da Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD) nos portais dos TRTs. Patrícia Resende afirmou que existe um comitê no
TST tratando do tema e se comprometeu a verificar se está sendo planejado algum tipo de
padronização. Acredita que se houver uma iniciativa do TST, é provável que o CSJT adote a mesma
medida.
Aline Castro Rossi levantou a questão do menu lateral dos sites, de onde foi retirado o link para o
Diário Eletrônico da JT (DEJT). Lidia Barros pontuou que, no mais recente manual (versão 3), o Diário
Eletrônico foi retirado do menu lateral.
Foi explicitado que a configuração dos menus foi elaborada com base nos dados de acesso e que o DEJT
constava no menu lateral por ser muito acessado. No entanto, por determinações diversas, este e mais
dois outros temas tiveram que ser retirados para dar lugar a outros.
Alessandro Jaco de Almeida sugeriu trocar o tema transparência do menu horizontal por outro assunto,
já que será criado o botão para transparência e prestação de contas no menu lateral.
Deliberação:
Patrícia encaminhará aos demais membros a proposta para o tema transparência e prestação de contas
na próxima semana, e verificará se está sendo planejado algum tipo de padronização em relação à Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Os membros do Comitê irão consolidar os dados de suas respectivas regiões geográficas sobre acesso
ao menu lateral e ao DEJT para verificar se este último poderá voltar ao menu e qual item poderia ser
retirado para dar lugar ao tema transparência e prestação de contas. O compartilhamento das
informações será realizado por meio de planilha no Google Drive.
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Item:

2.3.

Adequação dos submenus nos Portais da Justiça do Trabalho

ID

Patrícia Resende afirmou que, após tratativas com a Secretária-geral do CSJT, foi deliberado que a
adequação dos submenus nos Portais da Justiça do Trabalho será realizada por etapas, iniciando pelo
menu de transparência e prestação de contas. Sugeriu que o próximo a ser trabalhado seja o menu
institucional.
Deliberação:
A adequação dos submenus será realizada por etapas, iniciando pela transparência e passando ao
menu institucional, restando definir quem fará esta última proposta.

Item:

2.4.

Projeto de Portal Único para a Justiça do Trabalho

ID

Patrícia Resende apontou que é preciso demonstrar à Secretaria-Geral do CSJT as vantagens de possuir
uma ferramenta única para os portais da JT e verificar se o Conselho gostaria de adotar esse projeto.
Deliberação:
A SECOM encaminhará memorando à Secretaria-Geral do CSJT para verificar o interesse no projeto e,
em caso positivo, sugerir encaminhamento à SETIN para manifestação sobre a possibilidade de
aquisição ou desenvolvimento da ferramenta.

Item:

2.5.

Media Training para magistrados

ID

Patrícia Resende informou que o Media Training para magistrados foi tratado com a Secretaria-Geral
do CSJT como uma das ações da área da comunicação para o Plano Estratégico da JT (2021-2026). A
ideia seria realizar um treinamento pela ENAMAT para magistrados e um treinamento pelo CSJT para
servidores que também necessitem dessa capacitação.
Deliberação:
A SECOM irá elaborar documento para a Secretaria-Geral do CSJT defendendo o Media Training como
instrumento para melhoria da imagem institucional e alinhamento de discurso. O documento sugerirá
o treinamento pela ENAMAT para magistrados e pelo CSJT para servidores, citando empresas que
forneçam a capacitação ou servidores que possam oferecer instrutoria.
Antes de encaminhar o documento à SG, a SECOM compartilhará a minuta com os demais membros do
Comitê para sugestões.

Item:

2.6.

Alinhamento de Discurso

ID

Em conversa com a Secretária-Geral do CSJT, Patrícia Resende apontou quais são as medidas
necessárias para promover o alinhamento de discurso: media training, elaboração de perguntas e
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respostas sobre a JT nos portais e campanhas dos programas institucionais.
Resta tratar do Manual de Jornalismo, que também contribui para o alinhamento de discurso, mas que
está pendente no momento.
Deliberação:
SECOM vai finalizar a atualização do Perguntas e Respostas sobre a Justiça do Trabalho e encaminhar
aos colegas por e-mail. Aline Castro continuará a redigir o Manual de Jornalismo e apresentará ao
Comitê novo esboço na próxima reunião.

Item:

2.7.

Campanha de Fortalecimento da Justiça do Trabalho

ID

Em conversa com a Secretária-Geral do CSJT, Patrícia Resende esclareceu que uma Campanha de
Fortalecimento da Justiça do Trabalho em 2021 seria excessiva, tendo em vista o número de atividades
previstas para o ano: 80 anos da JT, lançamento de livro, seminário, Programa Trabalho Seguro e
Programa de Combate ao Trabalho Infantil.
Foi acordado que não seria necessária a criação de uma campanha específica de valorização. No
entanto, foi ressaltado que, para 2021, o Conselho incentivará os magistrados a utilizarem provas
digitais nos processos: geolocalização, ferramentas para busca de patrimônio, etc. Essas iniciativas
serão divulgadas para ressaltar que a JT está aprimorando a prestação jurisdicional.
Alessandro Jaco de Almeida sugeriu a realização de pesquisa de imagem da JT. Patrícia Resende
lembrou que o TRT da 4ª Região contratou empresa para realização de uma pesquisa desse tipo.
Gabriel Fortes se comprometeu a elaborar um documento defendendo a realização da pesquisa para
encaminhamento pelo Comitê à Secretaria-Geral do CSJT.
Aline Castro Rossi questionou se há calendário para os eventos citados. Patrícia Resende afirmou que
há um cronograma que será encaminhado ao Comitê, lembrando que a maioria dos eventos ocorrerá
em maio e agosto.
Gabriel Fortes afirmou que, em cotação com empresa no ano de 2017, foi informado o valor de 160 mil
reais para pesquisa com entrevista a 2.000 pessoas em todos os estados.
Alessandro Jaco de Almeida propôs a realização de pesquisa em 2021 que forneça subsídios para
orientar uma campanha nacional. Posteriormente, poderia ser realizada outra pesquisa para avaliar os
resultados da campanha.
Deliberação:
Gabriel Fortes irá orçar custos para pesquisa nacional de imagem da JT com o intuito de subsidiar
documento defendendo a realização da pesquisa a ser encaminhado pelo Comitê à Secretaria-Geral do
CSJT.
Patrícia Resende irá encaminhar o cronograma de ações comemorativas dos 80 anos da JT em 2021 ao
Comitê.
A próxima reunião foi definida para o dia 03/12/2020, às 14 horas.
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A ata foi submetida aos membros do Comitê e convidada, que a aprovaram.
Nome
Patrícia Silva de Rezende
Secretária de Comunicação Social do TST
Alessandro Jaco 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
Daniele Fernandes Cunha
Servidora da AGGEST - CSJT

Assinatura

