PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

3ª Reunião da Comissão da Efetividade da Execução Trabalhista – 11/09/2020

PROPOSTA DE PAUTA

1. Apresentação pela Comissão da proposta para a Semana Nacional de Execução: ideias da comissão para as
ações do evento.
2. Apresentação pela equipe de comunicação do CSJT do projeto de marketing, da proposta apresentada no
item anterior.
3. Apresentação pela equipe da comunicação do CSJT do site da Comissão.
4. Resumo da reunião com a Juíza do CNJ que coordena a implantação do Sisbajud.
5. Atualização dos gestores regionais e NPP's, bem como sugestões de data para reunião.
6. Assuntos gerais.

1. Outros assuntos

2. Deliberações via e-mail

3. Agendamento da próxima reunião

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

11/09/2020

No dia 11 de setembro de 2020, por vídeo-conferência, das 10h30 às 12h40, ocorreu a 3ª Reunião da 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) e dos servidores da Secretaria
de Comunicação (SECOM):
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Nome
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão
Coordenador do Comitê de Efetividade da Execução Trabalhista
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Vitor Yamada
TRT 14ª Região - Região Norte
Emanuel Moura
Diretor Secretaria - TRT 3ª Região
Ivan Tessaro
TRT 23ª Região – Região Centro-Oeste
Taciana Giesel Cuadro
Coordenadora de Editoria e Imprensa CSJT
Anna Carolina Vilela de Brito
Coordenador de Editoria e Imprensa
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 justificou a ausência do Dr. Rodrigo
da Costa Clazer, por motivo de falecimento na família, e da Dr.ª Anna Carolina Gontijo e do Dr. André Barreto
que não puderam participar por problemas de conexão. Após os esclarecimentos, encaminhou a discussão dos
itens da pauta:
2.

Itens para pauta

Item:

2.1 - Apresentação pela Comissão da proposta para a Semana Nacional de
Execução: ideias da comissão para as ações do evento.

ID

Situação atual: O Ministro Cláudio pontuou o desconhecimento da sociedade em geral e dos magistrados e
servidores em relação à Comissão da efetividade da execução e sugeriu a realização de um evento em cada

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

3ª Reunião da Comissão da Efetividade da Execução Trabalhista – 11/09/2020
Tribunal para falar do papel da Comissão e dos Núcleos de Pesquisa, do LaB e da Semana Nacional de
Execução. Taciana sugeriu eventos Regionais para apresentar os trabalhos da Comissão Nacional de
Efetividade da Execução e para ajustar o formato da Semana Nacional de Comissão deste ano que será atípica
por conta da pandemia. O Ministro acatou a ideia de o evento ser regional e padronizado, no formato simples,
a ser pensado pela Comissão e pelo Conselho, no intuito de aproximar a Comissão dos juízes e servidores, sob
a coordenação do coordenador da Região, para selecionar boas práticas na execução. Ivan pontuou que a
AGGEST está no período de levantamento de iniciativas nacionais para o planejamento estratégico do
Judiciário e sugeriu selecionar essas propostas, a fim de incluir como iniciativas estratégicas formalmente
constantes do plano estratégico da Justiça do Trabalho, que deverá ser aprovado pelo plenário do CSJT até o
fim do ano. Dr. Cacio pontuou que a CEEFT se reuniu com a SECOM para traçar estratégias e propostas para
a Semana Nacional da Execução. Anna Carolina solicitou que os vídeos enviados pelos Gestores Regionais
fossem enviados até o final do mês de setembro para que a Comunicação possa trabalhar e massificar a
divulgação, inclusive internamente em listas de transmissão de servidores e magistrados além das redes
oficiais do CSJT.
Encaminhamento: (1) Comissão irá organizar eventos regionais e padronizados, no formato simples, a ser
pensado pela Comissão da Execução e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no intuito de aproximar
a Comissão dos juízes e servidores, sob a coordenação do coordenador da Região, para selecionar boas
práticas na execução a serem apresentadas, tendo como ápice a realização da Semana Nacional de Execução
Trabalhista. (2) Coletar vídeos dos gestores regionais, a sugestão é que haja uma fala de magistrados e
servidores que atuam na execução, no intuito de ouvi-los para selecionar as melhores práticas que serão
cadastradas e futuramente nacionalizadas (prazo: final de setembro). (3) Elaborar o calendário de eventos
preparatórios para a Semana Nacional de Execução.
Item:

2.2 - Apresentação pela equipe de comunicação do CSJT do projeto de
marketing, da proposta apresentada no item anterior.

ID

Situação atual: Taciana explicou que geralmente as ações anteriores utilizaram animação na divulgação,
tendo em vista a dificuldade de contratar agência de publicidade com atores reais, por conta de custos e
despesas. Apresentou a proposta da SECOM de utilizar na 10ª Semana Nacional de Execução Trabalhista
(30/11 a 04/12) uma ação conjunta de magistrados, servidores e outros profissionais que atuam na justiça
trabalhista. Esclareceu que ideia é enfatizar o desempenho da Justiça do Trabalho durante a pandemia do
Covid-19. O Slogan da campanha é “o seu direito não pode esperar”, que irá envolver vídeo, spot, cartazes e
folderes além de certificados de participação. O vídeo da campanha consiste no depoimento real de
trabalhadores e trabalhadoras que tiveram seus processos trabalhistas encerrados durante a pandemia do
coronavírus. O Ministro sugeriu o diálogo da campanha com a Comissão Nacional de Conciliação Trabalhista
e pontuou a importância de incluir o olhar da Campanha para as empresas que tiveram seus negócios
prejudicados por conta da pandemia, bem como ser empático com os empresários que estão passando por
dificuldades. Também pontuou a importância de veicular o sistema SISBAJUD como uma das ações (versão
nova em outubro). Dr. Cacio esclareceu que é possível mostrar essa sensibilidade com as empresas, ao
demonstrar que a Justiça do Trabalho este ano irá utilizar primeiramente os recursos que já estão disponíveis
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na Justiça, valores esses que já constam em depósitos judiciais, e registrou a concordância com a importância
de estabelecer ações conjuntas com o movimento da Conciliação. Pontuou que haverá ações específicas
como garimpo, maratonas e leilões, que merecem ser destacadas. Taciana explicou que a ideia é o enfoque
da campanha no trabalhador, e mostrou um vídeo da campanha com apelo mais emocional, diferente da
proposta do ano anterior, cujo enfoque era a Rede e suas articulações. Sugeriu que nas peças gráficas da
Campanha fossem apresentadas estas outras ações da execução citadas pela equipe que a Comissão
considera relevante destacar. Dr. Vitor Yamada registrou que em Rondônia houve um acordo com o
Ministério Público do Trabalho em uma Ação Civil Pública, em que o valor das multas foi destinado à aquisição
de testes rápidos para o COVID, sendo que as próprias empresas ficaram responsáveis pela compra.
Encaminhamento: (1) O material da Campanha foi aprovado pela Comissão. (2) Dr. Cacio vai providenciar a
agenda com as equipes e responsáveis dos Cejusc. (3) Ministro solicitou a agenda das ações, de preferência
segunda ou terça-feira, a verificar com o Gabinete. (4) A Comissão irá realizar um levantamento de ações que
beneficiaram a execução. (5) A Comissão irá criar um canal para receber ideias de projetos (6) Ministro
solicitou um calendário com pautas temáticas, como uma preparação para a Semana que será o ápice e a
ação maior da estratégia global de comunicação.

2.3 - Apresentação pela equipe da comunicação do CSJT do site da Comissão.
Item:

I
D

Situação atual: Jacó registrou que a SECOM já está disponível para atualizar o site da Comissão de Execução
e que inclusive estão com duas propostas (peças prontas) para o Ministro decidir. A equipe da SECOM irá se
reunir com a da SETIN para fechar a diagramação e liberar o site atualizado da Comissão. Ministro comentou
que o leilão temático “vestido de noiva e caixão de defunto” fez um sucesso e movimentou a sociedade como
um tudo, por meio do tema provocativo, e ponderou a importância das iniciativas serem originais.
Encaminhamento: (1) contato com a Comissão Nacional de Promoção à Conciliação. (2) Dr. Cacio já solicitou
a atualização dos responsáveis locais nos TRTs, onde teve alteração de gestor regional, a fim de informar à
SECOM para atualização no site. (3) SECOM irá receber o cadastro dos Gestores Regionais e vai deixar em
aberto o que está em processo de substituição e cujos dados ainda não foram enviados à Comissão.

Item:

2.4 - Resumo da reunião com a Juíza do CNJ que coordena a implantação do
Sisbajud.

I
D

Situação atual: Dr. Cacio informou que a Comissão irá fazer um vídeo ilustrativo e um tutorial com as novas
funcionalidades desta nova versão do Sisbajud para apoio às Varas e Tribunais. Ministro sugeriu convidar a
Drª. Dayse para realizar um evento aberto e divulgar a parceria entre CNJ, CSJT, TST e Comissão para
esclarecer e promover este projeto do SISBAJUD. Ivan sugeriu um treinamento sobre o SISBAJUD, tendo em
vista a necessidade da Rede de Governança da Estratégia. Ministro comentou que a atuação do Ministro
Toffoli frente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) agilizou alguns sistemas que estavam sendo revistos na
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Justiça, inclusive o Sisbajud, que passa a ser direcionado ao Poder Judiciário em interlocução com outros
sistemas. Pontuou a possibilidade de o Ministro Aloysio vir participar do evento em nome da Corregedoria,
já que é a unidade responsável em executar este projeto.
Encaminhamento: (1) CEEFT irá organizar um webinário (live) sobre o SISBAJUD como uma atividade
preparatória para a Semana Nacional de Execução. (2) Dr. Cacio ficou responsável de organizar o evento
aberto junto à Drª Dayse, no formato parceria CSJT-CNJ. (3) SECOM irá entrar em contato com os Tribunais
Regionais, a fim de provocar as comunicações dos TRTs a enviarem as boas práticas e projetos locais, bem
como informações de conteúdo. (4) Ministro Cláudio irá convidar o Ministro Aloysio para participar do evento
de divulgação do SISBAJUD. (5) Contato com a ENAMAT para emissão de certificados e inclusão de horas na
formação de magistrados. (6) Vídeo tutorial sobre o SISBAJUD e iniciativas de capacitação para treinar a rede
que trabalha com a execução na justiça trabalhista.

Item:

2.5 – Atualização dos gestores regionais e NPP's, bem como sugestões de data
para reunião.

I
D

Situação atual: Em virtude da alteração do BACENJUD pelo SISBAJUD, houve uma reunião no dia 26/08/20
com a Juíza auxiliar do CNJ, Dayse Starling Motta, para tratar da alteração da regulamentação do BACENJUD.
Dr. Cacio fez um resumo desta reunião e reforçou a importância do evento relativo ao SISBAJUD.
Encaminhamento: (1) As sugestões da Comissão pertinentes à regulamentação do SISBAJUD, que foram
enviadas no grupo da Comissão conforme acerto da reunião anterior, serão consolidadas.

2.6 – Outros Assuntos

ID

Encaminhamento:

A ata foi submetida aos membros do Comitê, que a aprovaram.
Nome
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão
Coordenador do Comitê de Efetividade da Execução Trabalhista
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Vitor Yamada

Assinatura
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TRT 14ª Região - Região Norte
Emanuel Moura
Diretor Secretaria - TRT 3ª Região
Ivan Tessaro
TRT 23ª Região – Região Centro-Oeste
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão
Coordenador do Comitê de Efetividade da Execução Trabalhista
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo

