PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Reunião da Comissão da Efetividade da Execução Trabalhista – 12/05/2021

PROPOSTA DE PAUTA

Reunião a pedido da Comissão Nacional de Execução Trabalhista com a equipe de comunicação do TST/CSJT
para o evento de Cooperação Judicial dos dias 10 e 11 de junho de 2021

1. Outros assuntos

2. Deliberações via e-mail

3. Agendamento da próxima reunião

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

12/05/2021

No dia 12 de maio de 2021, por vídeo-conferência, das 14h-15h30, ocorreu a Reunião da Comissão 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
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Lucio Mafra Martins Teixeira
SETIN - SSC

Fernanda Truite Pereira Lima
CEduc-JT/SGPES

Alessandro Jacó de Almeida
Divisão Comunicação Institucional SECOM
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Anna Carolina Vilela de Brito
CRTV
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST

Após agradecer a presença de todos, o juiz auxiliar da Comissão Nacional de Execução Trabalhista – CNEET, Dr.
Cacio Emanoel, encaminhou a discussão dos itens da pauta:
2.

Itens para pauta

Item:

2.1 Reunião com a equipe de comunicação do TST/CSJT para realização do
evento da Recuperação Judicial promovido pela CNEET com o apoio da
ENAMAT nos dias 10 e 11 de junho de 2021

ID

Situação atual: Dr. Cacio explicou que a ENAMAT irá certificar o evento da Recuperação Judicial para os
magistrados, pagar os honorários dos palestrantes e divulgar nas escolas judiciais. Solicitou um formulário
único com link de inscrição, que contenha a informação de servidor, magistrado ou público externo. A CDEP
irá certificar os servidores e a ENAMAT os magistrados. A TV irá dar o suporte de apresentar os interlocutores.
AGGEST irá encaminhar os ofícios convites para os palestrantes e depois o ofício com o link da sala de acesso
do Seminário (o endereço). Dr. Cacio solicitou a criação do link pela informática. Lúcio da SETIN informou que
o setor não detém a senha do zoom institucional que permite sessões com mais de 40 minutos. ENAMAT irá
enviar o link para as Escolas Judiciais. O evento será nos dias 10 e 11 de junho. Jacó explicou que o formato
do evento será um pouco diferente do formato do SISBAJUD, de modo que um apresentador não poderia
fazer a apresentação, por conta do desvio de função, uma vez que o contrato dos prestadores da TV não
prevê atuação como cerimonialista. O cerimonialista, sob a coordenação do Cerimonial da Presidência, faria
a abertura e o evento pelo zoom, com transmissão pelo canal do youtube (link do vídeo não listado), no
mesmo formato das sessões. A gestão da transmissão vai ficar a cargo da TI e da CRTV. Anna Carolina solicitou
que fosse verificado se cada palestrante pode entrar na sala durante a transmissão ou se todos devem estar
desde o início do evento. Lúcio sugeriu que houvesse mais de um co-host para assegurar a transmissão. Dr.
Cacio explicou que o evento será por transmissão no youtube, então irá observar apenas o limite de
certificação possível. O número de pessoas na sala será somente quem irá participar da transmissão. Jacó
indicou entrarem em contato com a Célia, já que o cerimonial estará responsável pela abertura e mediação
do evento. Dr. Cacio irá diagramar a programação e enviar para a AGGEST elaborar os ofícios-convite aos
palestrantes, Ministros do TST e Presidentes dos Tribunais.
Encaminhamento: (1) Dr. Cacio irá enviar o modelo do ofício-convite dos palestrantes para AGGEST; (2) Lúcio
irá verificar na informática quem é o setor responsável pela criação do link da sala do evento no zoom; (3)
Fernanda irá fazer o formulário de inscrição do evento; (4) Jacó irá avisar o cerimonial sobre a organização do
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evento; (5) SECOM irá fazer a arte do certificado dos servidores e magistrados; (6) Adhara irá providenciar os
ofícios-convite e irá checar junto ao CSJT quem tem o zoom do CSJT para criação de link do evento.

A ata foi submetida aos presentes, que a aprovaram.
Nome
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Lucio Mafra Martins Teixeira
SETIN - SSC

Fernanda Truite Pereira Lima
CEduc-JT/SGPES

Alessandro Jacó de Almeida
Departamento Comunicação Institucional SECOM
Anna Carolina Vilela de Brito
CRTV
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST

