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Reunião da Comissão da Efetividade da Execução Trabalhista – 01/06/2022

PROPOSTA DE PAUTA

Reunião com o Gestor Nacional da Execução Trabalhista para preparatória da Semana Nacional de Execução
Trabalhista 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
01/06/2022
No dia 1 de junho de 2022, por vídeo-conferência, das 14h às 15h, ocorreu a 2ª 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
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Alessandro Jacó de Almeida
SECOM
Laisa Caldas Brito
SECOM
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST - CSJT
Júlia Nunes
Servidora do TST lotada na AGGEST - CSJT
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Após agradecer a presença de todos, o Dr. Cacio encaminhou a discussão dos itens da pauta:
2.

Itens para pauta

Item:

2.1 Semana Nacional de Execução Trabalhista

ID

Situação atual: Dr. Cacio fez um resumo do que a CNEET definiu como programações e ações da Semana
Nacional de Execução Trabalhista. A CNEET propôs que, além das ações tradicionais, sejam feitas ações para
engajar o maior número de varas trabalhistas que participarão da campanha. Dr. Cacio sugeriu que o
enfoque não seja exclusivamente no valor, mas no número de processos (acordos firmados) e no número de
pessoas atendidas. O modelo utilizado será em formato semelhante ao delineado para a Semana Nacional
da Conciliação, que aconteceu no mês de maio de 2022, em que se premiou os Tribunais que tiveram maior
adesão em participação de unidades e atendimento de pessoas. Dr. Cacio sugeriu que a SECOM preparasse
matérias com várias formas de participação da Semana Nacional da Execução, bem como uma identidade
visual e destaques para veiculação da Campanha. A apresentação da SECOM à CNEET será no período da
tarde na reunião presencial em Brasília prevista para o dia 22/06/22.
Encaminhamento: (1) A CNEET irá organizar o formato do evento para apresentação do Ministro quanto à
estrutura da Semana da Execução na reunião presencial em Brasília prevista para o dia 22/06/22. (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) no dia 22/06/22.
A ata foi submetida aos membros do Comitê, que a aprovaram.
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Assinatura

