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Efetividade da Execução Trabalhista – 25/08/2020

PROPOSTA DE PAUTA

1. Alteração dos membros da Comissão Nacional
2. Semana Nacional de Efetividade da Execução
2.1. Sugestões para ações específicas: estratégias de marketing e direcionamentos para os gestores regionais.
2.2. Alteração do sistema de coleta dos dados da Semana Nacional de Efetividade da Execução
2.3. Outros assuntos
3. Reunião Virtual com os Gestores Regionais
3.1. Atualização da composição
3.2. Datas possíveis para a reunião
3.3. Assuntos a serem incluídos na reunião
4. Reunião com a Juíza Auxiliar do CNJ – SISBAJUD

1. Outros assuntos

2. Deliberações via e-mail

3. Agendamento da próxima reunião

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

25/08/2020

No dia 25 de agosto de 2020, por vídeo-conferência, das 13h às 15h, ocorreu a Reunião da Efetividade da
Execução da Justiça do Trabalho. Estiveram presentes os seguintes membros da referida Comissão, bem como
da servidora da Assessoria de Governança e Gestão Estratégica (AGGEST) e do servidor da Secretaria de
Comunicação (SECOM):
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Nome
Dorotheo Barbosa Neto
Juiz TRT 14ª Região
Cacio Oliveira Manoel
Juiz TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Anna Carolina Marques Gontijo
Juíza TRT 2ª Região – Coordenadora Região Sudeste
Vitor Yamada
TRT 14ª Região - Região Norte
André Braga Barreto
Coordenador Regional Região Nordeste
Emanuel Moura
Diretor Secretaria - TRT 3ª Região
Rodrigo da Costa Clazer
TRT 9ª Região - Região Sul
Alessandro Jacó de Almeida
Servidor - Secretaria de Comunicação
Ivan Bonifácio
Assessor Chefe da AGGEST
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST

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

Itens para pauta

Item:

2.1 - Alteração dos membros da Comissão Nacional

ID

Situação atual: Dr. Cacio submeteu os nomes dos novos membros da Comissão ao Ministro Cláudio
Mascarenhas Brandão para substituição dos antigos membros da Comissão, a fim de que a Secretaria-Geral
providencie a publicação da alteração da Comissão. Os novos membros são: Vitor Leandro Yamada, TRT da
14ª Região, Coordenador da Região Norte; Ivan José Tessaro, TRT da 23ª Região, Coordenador da Região
Centro Oeste; Rodrigo da Costa Clazer, TRT da 9ª Região, Coordenador da Região Sul. Permanecem na
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Comissão os magistrados: Anna Carolina Marques Gontijo, TRT 2ª Região, Coordenadora da Região Sudeste
e André Braga Barreto, TRT 7ª Região, Coordenadora da Região Nordeste.
Encaminhamento: (1) formalizar o Ato com a nova composição da Comissão Nacional de Efetividade da
Execução; (2) comunicar os Tribunais Regionais do Trabalho quanto à nova composição da Comissão.
Item:

2.2 - Semana Nacional de Efetividade da Execução

ID

Situação atual: Dr. Cacio informou que a reunião convocada é para delimitar a realização da 10ª Semana
Nacional da Execução Trabalhista. Dr. Dorotheo Barbosa informou que houve uma proposta de não ter a
Semana da Execução ou que ela fosse realizada em outro formato. Houve a determinação de cumprimento
no sentido de realização da Semana prevista para 30/11/20 a 04/12/20. Dr. Cacio sugeriu a perspectiva de
incentivar como política da Comissão a busca de numerários internos, a exemplo do Projeto “Garimpo”, que
busca créditos existentes dentro da própria justiça, assim como a manutenção do leilão e das maratonas para
aqueles devedores que são contumazes e apresentam resistência em cumprir a obrigação. Dr. Cacio sugeriu
trazer as informações das ações havidas na pandemia. Jacó sugeriu a edição de um vídeo com animação,
incluindo esses dados das ações realizadas pela Justiça do Trabalho durante a pandemia e utilizar o material
criado nas redes sociais do TST e CSJT, bem como de instituições parceiras, como a TV Futura. Jacó sugeriu a
publicação de uma matéria esta semana com a data da Semana Nacional da Execução, enquanto a SECOM
elabora uma proposta a ser apresentada ao Ministro Cláudio e à Comissão de Efetividade da Execução. Dr.
Cacio propôs um filtro de pesquisa para selecionar os maiores devedores e os que descumpriram acordos na
fase da pandemia, a fim de definir os diferentes tipos de devedor, quantificar os valores e realizar a interface
com os Cejuscs, para já indicar os recursos que irão subsidiar as ações da Semana. Dr.ª Anna Carolina sugeriu
a redução dos campos de informação a serem preenchidos pelos TRTs no sentido de otimizar os dados
importados do PJe pelo e-gestão. Dr. André Braga sugeriu o compartilhamento dos arquivos a serem
trabalhados pela Comissão, em um drive compartilhado, para facilitar o trabalho da equipe.
Encaminhamento: (1) SECOM irá publicar matéria sobre a Semana Nacional da Execução Trabalhista esta
semana para informar a data e iniciar a mobilização. (2) Comissão irá informar as diretrizes traçadas na
reunião sobre a Semana para os gestores regionais. (3) Membros da Comissão terão até 04/09/2020 para
analisar a planilha dos dados a serem informados pelas Varas durante a Semana Nacional de Execução
Trabalhista para analisar o que pode ser retirado de campo a ser preenchido.

I
D
Situação atual: Dr. Cacio propôs uma ação conjunta com os projetos de conciliação, no sentido de realizar
uma ação conjunta com os CEJUSCs. Dr. Dorotheo sugeriu o contato com a Comissão Nacional de promoção
à Conciliação. Ivan sugeriu a escolhas das melhores práticas para nacionalizar o projeto pela Rede de
Governança.
Item:

2.3 - Projetos em Desenvolvimento nos TRTs

Encaminhamento: (1) contato com a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação.
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D
Situação atual: Houve debates em relação às atuações regionais e projetos em andamento, bem como a
questão da comunicação entre os gestores nacionais e regionais. Dr. Cacio informou que a Secretária-Geral
irá informar a composição dos gestores regionais e que ele está responsável por consolidar estes dados em
um arquivo único e compartilhar este documento no Drive da Comissão que estará disponível para os
trabalhos. Dra Anna Carolina informou que esses dados dos gestores estão no Manual e compartilhou o
documento para os demais membros.
Item:

2.4 - Reunião Virtual com os Gestores Regionais

Encaminhamento: (1) As sugestões dos assuntos a serem tratados na reunião com os gestores regionais serão
recebidas até 04/09/20. (2) Dr. Cacio irá compartilhar a planilha com os dados dos gestores regionais.

I
D
Situação atual: Em virtude da alteração do BACENJUD pelo SISBAJUD, haverá uma reunião no dia 26/08/20
com a Juíza auxiliar do CNJ, Dayse Starling Motta, para tratar da alteração da regulamentação do BACENJUD.
Item:

2.5 – Reunião com a Juíza Auxiliar do CNJ – SISBAJUD

Encaminhamento: (1) As sugestões pertinentes à regulamentação devem ser enviadas no grupo da Comissão
hoje à tarde, já que a reunião será às 10h no dia 26/08/20.

2.6 – Outros Assuntos

ID

Situação atual: Dr. Cacio solicitou que cada membro da Comissão coordenasse uma equipe junto aos gestores
regionais referente a cada ferramenta: Bacenju, Infojud, etc. Cada membro deve indicar sua preferência
pessoal relativo ao conhecimento das ferramentas e será desenvolvida uma metodologia para proposituras
da Comissão para melhoria das ferramentas junto ao CSJT e ao CNJ.
Encaminhamento: (1) Cada membro irá escolher mais de uma ferramenta e indicar até o dia 04/09/2020.

A ata foi submetida aos membros do Comitê, que a aprovaram.
Nome
Dorotheo Barbosa Neto
Juiz TRT 14ª Região
Cacio Oliveira Manoel
Juiz TRT 21ª Região - Coordenador Executivo

Assinatura
dorotheo.barbosa@trt14.jus.
br
caciomanoel@gmail.com
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Anna Carolina Marques Gontijo

anna.gontijo@trtsp.jus.br

Juíza TRT 2ª Região – Coordenadora Região Sudeste
Vitor Yamada

Vitor.yamada@trt14.jus.br

TRT 14ª Região - Região Norte
André Braga Barreto

andre.barreto@trt7.jus.br

Coordenador Regional Região Nordeste
Emanuel Moura
Diretor Secretaria - TRT 3ª Região
Rodrigo da Costa Clazer
TRT 9ª Região - Região Sul

emanuelm@trt3.jus.br

