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PROPOSTA DE PAUTA

Reunião com os Gestores Nacionais da Execução Trabalhista para preparatória da Semana Nacional de
Execução Trabalhista, do Seminário Anual da CNEET (novembro) e da Reunião Presencial em Brasília (junho).

1. Outros assuntos

2. Deliberações via e-mail

3. Agendamento da próxima reunião
A confirmar a data
ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência
18/05/2022
No dia 18 de maio de 2022, por vídeo-conferência, das 14h às 15h30, ocorreu a 1ª Reunião da Comissão
Nacional de Efetividade da Execução da Justiça do Trabalho. Estiveram presentes os seguintes membros da
referida Comissão, bem como dos servidores da Assessoria de Governança e Gestão Estratégica (AGGEST):
Nome
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão
Coordenador do Comitê de Efetividade da Execução Trabalhista
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Anna Carolina Marques Gontijo
TRT 2ª Região
Vitor Leandro Yamada
TRT 11ª Região
Rodrigo da Costa Clazer
TRT 9ª Região
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Ivan José Tessaro
TRT 23ª Região
André Braga Barreto
TRT 7ª Região
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST - CSJT

Após agradecer a presença de todos, o Ministro encaminhou a discussão dos itens da pauta:
2.

Itens para pauta

Item:

2.1 Semana Nacional de Execução Trabalhista

ID

Situação atual: Dr. Cacio deliberou os itens da pauta da reunião: A CNEET se reúne com o objetivo de definir
as datas, programações e ações da Semana Nacional de Execução Trabalhista, do Seminário Anual da
Execução promovido pela Comissão e da Reunião Presencial preparatória dos eventos, a ser realizada em
Brasília. A Semana Nacional da Execução Trabalhista ocorrerá de 19 a 23 de setembro de 2022. A CNEET
propôs que, além das ações tradicionais, como leilão unificado, maratona de pesquisa, incentivo à utilização
das ferramentas de constrição e audiências de conciliação, sejam feitas ações para engajar o maior número
de varas trabalhistas que participarão da campanha, visto que a adesão efetiva das unidades é um número
que tem sido reduzido nas estatísticas. A proposta apresentada pela Comissão foi no sentido de se ter na
abertura da Semana um evento específico para tratar das questões práticas de processo na execução para a
efetividade da execução trabalhista, solicitando o apoio dos tribunais e varas para que neste dia o enfoque
das ações fosse a movimentação processual e quais medidas a serem tomadas para a condução do processo
nesta fase, a fim de ter maior efetividade. Nesta chamada para estas ações, a CNEET sugere solicitar a
participação das corregedorias e gestores regionais da execução e dos núcleos patrimoniais. O Ministro
apoiou a iniciativa da CNEET, autorizou e sugeriu um webinário para maior adesão de varas e Tribunais à
Semana da Execução. Sugeriu que neste webinário sejam ministrados os temas mais interessantes para
atrair e fidelizar a adesão de um maior número de varas e Tribunais. A ideia é que este tema seja o destaque
da abertura da Semana Nacional de Execução Trabalhista. A reunião presencial em Brasília será para
detalhar este evento. Dr. Anna explicou que a ideia é algo bem prático como, por exemplo, direcionar o
andamento correto da execução dentro do PJe, a fim de evitar erros que irão alimentar o e-gestão e
garantir a efetividade da execução. O Ministro Cláudio pontuou que o desafio é como trabalhar a atenção
deste evento para atrair os TRTs e sugeriu ter uma premiação para os TRTs que mais engajarem as varas do
trabalho. Dr. Cacio sugeriu um item a mais nos dados da estatística da Semana, que corresponda ao número
de varas que aderem, além do valor percentual da execução, do número de processos e do número de
pessoas. O Ministro solicitou a adesão das varas trabalhistas ao programa SNIPER do CNJ, e esclareceu que
está tratando deste tema junto à Corregedoria do TST, com o Ministro Caputo. Sugeriu que a adesão ao
sistema seja realizada como um marco simbólico. O Ministro registrou importante convênio que está sendo
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negociado com a Procuradoria Geral da República, a fim de que nas execuções trabalhistas seja possível o
acesso aos resultados financeiros para casos que envolvam fraudes na licitação nas investigações contra os
sócios das empresas. O TRT da 11ª Região irá assumir a iniciativa do convênio para a Justiça do Trabalho,
mas o Ministro Cláudio pretende nacionalizar a ação e implantar esta ferramenta como um dos resultados
da Semana Nacional da Execução Trabalhista. Uma outra ação proposta pelo Ministro foi o fomento ao
engajamento dos servidores que atuam na execução de processos trabalhistas, com a recepção de vídeos,
por exemplo, em que possam ser divulgados os trabalhos pontuais realizados com a execução trabalhista
nas esferas regionais. Dr. Cacio registrou que geralmente a Semana é para o público externo, e as ideias
trabalhadas e debatidas na reunião estão voltadas ao público interno, que tal iniciativa merece à análise
junto à Secretaria de Comunicação para verificar as consequências desta mudança na atuação da Semana.
Encaminhamento: (1) A CNEET irá organizar o formato do evento para apresentação do Ministro quanto à
estrutura da Semana da Execução e depois a organização do Seminário. (2) Serão apresentadas as ações, os
procedimentos e os ritos procedimentais na fase de execução que serão destaque de forma nacional como
mote de abertura da Semana, a fim de engajar maior quantidade possível de varas e Tribunais. (3) Dr. Cacio
(CNEET) e Adhara (AGGEST) irão se reunir com as áreas do TST e CSJT que participam do evento (SECOM,
SETIN, CSUP, CSAN, CRTV, CEST, Cerimonial). (4) Haverá uma reunião preparatória com a SECOM para
apresentar o tema da campanha e a identidade visual.
Item:

2.2 – Seminário Nacional da CNEET: Evento anual da CNEET

ID

Situação atual: Dr. Cacio sugeriu que neste ano o Seminário Anual organizado pela CNEET seja na data de
23 e 24 de novembro de 2022, no formato presencial (híbrido) no TST. O Ministro Cláudio relatou que os
Gestores Nacionais, por meio da CNEET, que irão definir qual melhor tema a ser tratado no Seminário
Nacional Anual, mas registrou que os temas mais debatidos hoje no TST são a formação de grupo
econômico, bem de família e direito de defesa e devido processo legal. Drª Anna registrou que é possível
incluir temas de 1º e 2º grau, além das decisões de maiores debates no TST, visto que o Seminário será de
dois dias. O Dr. Cacio sugeriu o tema REFIS, programa de parcelamento de débito, com indicação e enfoque
nos dados estatísticos, indicação dos devedores de cada unidade, de cada Tribunal, interligados com os
dados estatísticos do SIAFI (modalidade de execução concentrada).
Encaminhamento: (1) A CNEET irá definir quais temas serão tratados no Seminário Anual e apresentará ao
Ministro Cláudio Brandão que irá deliberar sobre a definição do tema do Seminário e da confirmação da
data, uma vez que novembro já seria direção na gestão no CSJT/TST. (2) CNEET deliberou que o Seminário
irá tratar de temas referentes à execução em todas as instâncias e no TST, a fim de abarcar o tema em todas
as esferas.

Item:

2.3 - Reunião Presencial dos Gestores Nacionais

ID

Situação atual: A reunião ficou agendada para o dia 22 de junho de 2022 em Brasília. A AGGEST enviou os
formulários a serem preenchidos pelos gestores para abertura de SEI no Conselho Superior da Justiça do
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Trabalho, a fim de providenciar diárias e passagens pelo CSJT, conforme deliberado na reunião.
●

Encaminhamento: (1) Dr. Cacio vai enviar os formulários aos gestores nacionais para preenchimento e
envio ao CSJT (AGGEST). (2) a AGGEST irá conseguir espaço para a realização da Reunião, organizar pauta e
ata; convidar SECOM, Estatística e Cerimonial; e acompanhar seleção de atividades para organização da
Semana Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista.

A ata foi submetida aos membros do Comitê, que a aprovaram.
Nome
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão
Coordenador do Comitê de Efetividade da Execução Trabalhista
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão
Coordenador do Comitê de Efetividade da Execução Trabalhista
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Anna Carolina Marques Gontijo
TRT 2ª Região
Vitor Leandro Yamada
TRT 11ª Região
Rodrigo da Costa Clazer
TRT 9ª Região
Ivan José Tessaro
TRT 23ª Região
André Braga Barreto
TRT 7ª Região

Assinatura

