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PROPOSTA DE PAUTA

Reunião com a equipe de comunicação do TST/CSJT para o evento do SISBAJUD do dia 8 de outubro de 2020
com a juíza convidada do CNJ, Dr.ª Dayse Starling.

1. Outros assuntos

2. Deliberações via e-mail

3. Agendamento da próxima reunião

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

22/09/2020

No dia 22 de setembro de 2020, por vídeo-conferência, das 16h-17h30, ocorreu a 4ª 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):
Nome
Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão
Coordenador do Comitê de Efetividade da Execução Trabalhista
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Carolina da Silva Ferreira
Secretária-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - Coordenadora
Taciana Giesel Cuadro
Coordenadora de Editoria e Imprensa CSJT
Alessandro Jacó de Almeida
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Servidor - Secretaria de Comunicação
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST

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

Itens para pauta

Item:

2.1 Reunião com a equipe de comunicação do TST/CSJT para Webinário do
SISBAJUD, no dia 08/10/20, com a juíza convidada do CNJ, Dr.ª Dayse Starling.

ID

Situação atual: Ministro Cláudio pontuou que as formalizações do evento do dia 08/10/2020 estão
encaminhadas: nome, programação, data e palestrantes, faltando apenas: (1) a programação visual para
veicular nas Redes Sociais ao público (solicitou uma arte para o evento à SECOM), (2) a delimitação do público
alvo e (3) a definição da transmissão do evento. Registrou que realizou uma pesquisa junto ao servidor Eri,
que trabalho com cursos e eventos na Escola Judicial do TRT de São Paulo e possui mestrado em Educação à
Distância, para verificar a certificação e a validação da presença em eventos on line. O Ministro explicou que
a Escola Judicial do TRT da 2ª Região certifica magistrados e servidores. Lembrou que os eventos gerados pela
Escolas Judiciais são independentes da ENAMAT e que está no aguardo da decisão da ENAMAT para a
certificação dos magistrados. Nesse sentido, caso a ENAMAT confirme a certificação dos magistrados, irá
restar apenas o padrão para certificação dos servidores. O Ministro colocou que realizou pesquisa em relação
à ferramenta a ser utilizada na transmissão, em virtude da previsão de quase 3.000 pessoas como
participantes e público do evento. Perguntou se o CSJT possui condições técnicas de realizar o evento e
promover a certificação, já que a ENAMAT não certifica eventos para servidores. Explicou o motivo de ter se
adiantado ao pesquisar na Escola Judicial da 2ª Região, em virtude da proximidade da data e uma alternativa
possível caso a ENAMAT não confirme a certificação. Registrou que a intenção é dar ao evento a maior
publicidade possível para atingir o público interno: magistrados e servidores que atuem nos processos de
execução ou que a Comissão pode decidir se irá ou não abrir o evento. Dr. Cacio colocou que, no acerto com
a palestrante, Dr.ª Daise, delimitou-se que o evento seria para o público interno e, por isso, acha mais
prudente manter o acordado. Ministro definiu então que a divulgação e a comunicação visual deve ser dirigida
ao público interno. A Secretária-Geral Carolina registrou que há o Centro de Educação Corporativa da Justiça
do Trabalho - CEDUC do CSJT que pode realizar a certificação dos servidores. Afirmou que a Declaração de
acesso ou de presença também é possível, mas irá checar quanto à certificação alternativa caso a ENAMAT
decline da certificação. Carolina irá avisar o CEDUC para mandar o template escolhido e solicitou à Adhara
que verificasse com a SGPES o formato utilizado para cadastro no evento. Em relação à transmissão, Carolina
relatou que o suporte do curso da Memória que está em andamento foi realizado pela SETIC e a CEDUC com
o uso da plataforma EBEX pelo sistema Cisco. Exemplificou que já houve o curso do Webinário de PJe-Calc,
na 1ª e na 2ª edição, com 1200 e 1100 espectadores, respectivamente, bem como a 3ª edição, com 700
espectadores. Esclareceu que o público ser fechado ou aberto é uma opção da Comissão e que o EBEX possui
condições de ancorar o Seminário e validar frequência, a questão é que já existe outros cursos em andamento
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e seria necessário elastecer o prazo para emissão de certificados, pois, mesmo a emissão sendo automatizada,
ainda há uma parte que é realizada manualmente. Pontuou que a entrega do link ocorre após a confirmação
da inscrição, o que demanda um pouco mais de tempo na tramitação do processo. Registrou que o tema de
execução e as alterações do Bacen são temas relevantes e que tem muita procura. Explicou que pelo youtube
amplia-se o alcance do evento e não teria a preocupação da certificação. Concluiu sugerindo o evento misto,
com número de inscrição limitado ao evento fechado (o participante inscrito recebe o link por e-mail). Taciana
citou o evento do PJe-Calc, que foi totalmente transmitido no Cisco- EBEX, com todos os participantes dentro
da sala junto com os professores. O curso foi gravado e posteriormente a Comunicação iria subir para o Canal
do youtube. Em relação ao evento da Memória, explicou que está sendo utilizado a mesma ferramenta CiscoEBEX, mas apenas os dois instrutores ficam na sala, e o evento é transmitido pelo Canal do Youtube. No préevento, os participantes se inscrevem e depois recebem um link para confirmar a participação no evento.
Taciana esclareceu que há a opção de enviar o link apenas para o e-mail da pessoa, e mesmo se ela repassar
e vir mais participantes, é uma forma segura de não correr o risco de cair a conexão, pois na sala ficarão
apenas os professores e a transmissão se faz pelo youtube, não importando o número de espectadores. A
SECOM recomenda que o público interessado receba o link após cadastrado e acesse pelo link, mantendo
apenas os instrutores no CISCO-EBEX como uma forma de não ter a preocupação com o número de
participantes. Para interação entre a palestrante e o público, esclareceu que basta abrir o chat do evento.
Ministro pontou que a juíza Dayse solicitou um tempo de 2 horas de exposição e requisitou ao Dr. Cacio que
verificasse com a Dr.ª Dayse se neste tempo estaria incluso ou não as perguntas dos participantes. Jacó
sugeriu que nesta conversa prévia ficasse especificado quantas perguntas serão respondidas e sugeriu uma
cerimonial no evento ou apresentadora de TV para realizar esta mediação entre a palestrante e o público.
Jacó acrescentou que há a possibilidade de explorar a transmissão direta pelo youtube, com os técnicos da
TV, sem utilizar a plataforma CISCO, já que esta ferramenta possui limitações de gerador de caracter e QR
code. Explicou que a ferramenta de geração do Youtube é pela própria ferramenta (controle da sala, legenda,
QR Code, etc.). Dr. Cacio colocou que, em comunicação com a juíza Dayse, o assessor Felipe informou que a
Sala do CNJ já está criada para transmissão do evento, o que suporta qualquer transmissão definida. Ministro
solicitou que a equipe definisse com a juíza Dayse qual formato será utilizado, desde que o controle do evento
fique a cargo do CSJT, tendo em vista que o Conselho será o responsável perante a sociedade pelo evento.
Taciana colocou que as duas ferramentas utilizam o software do TST por fibra ótica, o que garante a
transmissão do evento, pois no dia um técnico vai ao prédio do Tribunal para assegurar a realização de forma
segura. Orientou que a divulgação será pela intranet do TST e CSJT e sugeriu expedição de ofício para que os
TRTs divulguem o evento nos canais internos e a SECOM possui link com as Secretarias de Comunicação dos
TRTs. Ainda, que há a lista de transmissão do whatsapp dos gestores, mail marketing, boletim interno e
intranet como forma de alcançar o público alvo, que serão os juízes de 1º grau e servidores das varas que
atuam na execução ou nos núcleos de execução. Solicitou que o Ministro enviasse um Ofício frisando a
importância de que este público interno venha participar do evento, a fim de aprender a ferramenta. Ministro
esclareceu que a ideia principal é aproveitar a qualidade da expositora que trabalha no projeto do SISBAJUD.
Carolina registrou que a inscrição será por meio de um formulário no google docs com o link de inscrição, mas
que precisa ser definido em qual endereço será a inscrição e que, após realizada, os participantes inscritos
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receberão um Link para confirmar a participação no evento. Solicitou que Adhara entrasse em contato com a
SGPES (Janaína) para providenciarem este caminho.
Encaminhamento: (1) Dr. Cacio deve checar com Dr.ª Dayse a questão do tempo de exposição previsto de
duas horas (em princípio, não haveria perguntas) para falar do sistema SISBAJUD (verificar como a convidada
irá administrar o tempo) (2) Ministro definiu que a equipe alinhasse com a juíza Dayse qual formato será
utilizado, desde que o controle do evento fique a cargo do CSJT (3) Evento será feito pela SECOM utilizando a
ferramenta de TV, sendo a SECOM responsável pela parte operacional. (4) A SECOM irá entrar em contato
com o CNJ, na pessoa do Dr. Felipe, assessor da Dayse (8104-1086) para alinhamento do evento, bem como
para definir a questão da apresentação dos slides e se haverá ou não perguntas. (5) SECOM irá fazer a arte
do certificado dos servidores, após ENAMAT confirmar se irá certificar os magistrados. (6) Adhara irá solicitar
ao CEDUC (SGPES) que providencie um formulário de inscrição pelo google forms.
Item:

2.2 – Identidade Visual do Evento Webinário – 08/10

ID

Situação atual: Dr. Cacio sugeriu que o evento utilizasse a identidade visual que já está pronta para os eventos
regionais (as reuniões preparatórias). Jacó apresentou a identidade visual que foi aprovada pelo Ministro que
por sua vez, solicitou apenas a inclusão da logomarca do CNJ bem como um ajuste na cor, mas deixou a
decisão a cargo dos presentes. Dr. Cacio sugeriu a inclusão da marca na forma como está no site do Conselho
Nacional de Justiça.
Encaminhamento: (1) O material da Campanha foi aprovado pela Comissão apenas com a sugestão de
estabelecer a paleta de cores por evento (SISBAJUD, Reuniões preparatórias e Semana Nacional de Execução).
(2) SECOM deve enviar o material apresentado à Comissão da Execução ao e-mail da aggest@csjt.jus.br

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

Assinatura

