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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

08/06/2021

No dia 08 de junho de 2021, por vídeo-conferência, das 14h-15h30, ocorreu a Reunião da Comissão da
Efetividade da Execução da Justiça do Trabalho e da equipe de Comunicação e Cerimonial do CSJT. 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
Fernanda Márcia Alves Sampaio
SECOM - Mestre de Cerimônias

Igor Octavio Rodrigues
CEduc-JT/SGPES

Alessandro Jacó de Almeida
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Divisão Comunicação Institucional - SECOM
Anna Carolina Vilela de Brito
CRTV
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST
Célia Regina de Oliveira Gonçalves
Cerimonial TST
Lindoarte Antônio de Moraes
CSAN/SETIC/CSJT

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. Ausência justificada da servidora Fernanda Truite
Pereira Lima.
2.

Itens para pauta

Item:

2.1 Reunião com a equipe de comunicação do TST/CSJT para realização do ID
evento da Recuperação Judicial promovido pela CNEET com o apoio da
ENAMAT nos dias 10 e 11 de junho de 2021
Situação atual: Lindoarte informou que o link da sessão já está criado pela CSAN para transmissão pelo
zoom. Anna Carolina explicou que a CRTV faz a transmissão pelo youtube do CSJT. Jacó sugeriu que o
controle ficasse pela CSAN por conta da assistência técnica. Lindoarte explicou que como anfitrião ele
precisa estar presente no Tribunal e ter a programação do evento. Dr. Cacio solicitou que fosse co-host no
evento já que irá acompanhar o evento por inteiro. Lindoarte explicou que a CSUP geralmente é co-host no
evento e é possível incluir mais co host. Dr. Cacio solicitou que o chat ficasse aberto para coleta de
perguntas. Anna Carolina sugeriu ter um e-mail para centralizar as perguntas. Definiu-se que o e-mail será o
cneet@csjt.jus.br. Na abertura, estarão presentes os Ministros Cláudio Brandão e Aloysio Corrêa da Veiga.
Célia informou a ordem dos trabalhos do Evento (anexo). O link será não listado no zoom e será transmitido
pelo canal do youtube do CSJT. Igor informou que as inscrições serão encerradas no dia 09/06/2021 e
encaminhadas à CSAN para liberação do acesso aos inscritos. Célia sugeriu a inclusão de uma tela de retorno
no zoom. Dr. Cacio informou que os Presidentes dos TRTs não ficarão dentro da sala, mas terão um outro
link de acesso enviado pela CEDuC. Dr. Cacio ficou de enviar à Célia o resumo dos palestrantes em que
consta o minicurrículo para apresentação. Fernanda solicitou testar o zoom um dia antes do evento para
verificar se será preciso ir ao Tribunal ou não acompanhar. Definido que somente os palestrantes que ficarão
na sala do evento (10 palestrantes) e haverá um intervalo curto de 5 minutos. Teste de áudio e vídeo será
realizado na quinta-feira, 10 de junho, de 9h às 10h, assim como o prazo limite para envio de material pelos
palestrantes. Jacó informou que um servidor da CEDuc fica responsável por acompanhar o chat para
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questões como dúvida de certificação e questões jurídicas relativas ao tema execução. Adhara ficou de
enviar e-mail aos palestrantes com link do zoom para teste de áudio e vídeo no dia 10/06/21 às 9h-10h.
Encaminhamento: (1) Dr. Cacio irá enviar Minicurrículo ao cerimonial (2) Igor irá enviar os inscritos no
evento no dia 09/06/21; (3) AGGEST irá enviar o link criado pela CSAN para teste de 9h às 10h no dia
10/06/21; (4) Adhara irá criar o grupo do whatsapp para organização e acompanhamento do evento pela
equipe.

A ata foi submetida aos presentes, que a aprovaram.
Nome
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo
Fernanda Márcia Alves Sampaio
SECOM - Mestre de Cerimônias

Igor Octavio Rodrigues
CEduc-JT/SGPES

Alessandro Jacó de Almeida
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Servidora do TST lotada na AGGEST
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