PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Reunião da Comissão da Efetividade da Execução Trabalhista para o Evento “Semana
Nacional de Execução e Conciliação Trabalhista” – 16/08/2021

PROPOSTA DE PAUTA

Reunião a pedido da Comissão Nacional de Execução Trabalhista com a equipe de comunicação do TST/CSJT
para a Semana Nacional de Execução e Conciliação Trabalhista, a realizar-se-á dos dias 20 a 24/09

1. Outros assuntos

2. Deliberações via e-mail

3. Agendamento da próxima reunião

ATA DE REUNIÃO
Local

Período

Vídeoconferência

08/06/2021

No dia 16 de agosto 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, SETIN e Estatística 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 da CNEET
Júlio César Moreira Marino
Coordenador de Estatística e Pesquisa do TST

Daniel de Jesus Ferreira
SETIN (CSUP) - TST

Alessandro Jacó de Almeida
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Divisão Comunicação Institucional - SECOM
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST
Rayana Peixoto Gonçalves
Cerimonial TST

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.
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: Dr. Cacio informou que a Semana Nacional da Execução Trabalhista e a Semana Nacional de
Conciliação Trabalhista irão ocorrer na mesma semana: de 20/09/21 a 24/09/21. Júlio da estatística está
responsável pela projeção e dados que alimentam a página da CNEET. Daniel, da SETIN (CSUP) solicitando a
reativação da página da CNEET. O Dr. Cacio informou que irá enviar comunicado aos TRTs por meio de um
ofício circular no qual conste as ações da Semana da Execução. Serão elaborados os seguintes ofícios pela
AGGEST: ofício conjunto Conciliação e Execução de divulgação da campanha com o envio da arte e material,
a ser confeccionado pela SECOM; ofício conjunto para os Canais de Comunicação Pública; Ofício do Ministro
Cláudio Brandão informando sobre os dados do lançamento no executômetro e as ações específicas da
CNEET e ofício da Ministra Maria Cristina Peduzzi, Presidente do TST, convidando para a abertura do evento.
O Ministro Cláudio Brandão irá entrar em contato com a Ministra Maria Cristina Peduzzi para ajuste de
agenda para a abertura do evento e sua participação. A SECOM irá enviar as peças da campanha em duas
etapas: 1ª etapa (banner, cartaz e demais peças estáticas) e 2ª etapa (vídeos e spot de rádio). O layout do
Executômetro será semelhante ao do ano de 2020. Na próxima reunião, serão decidido a questão do link
criado pela CSAN para transmissão pelo zoom e inclusão da CRTV para a transmissão pelo youtube do CSJT.
As dúvidas do evento serão direcionadas para o e-mail cneet@csjt.jus.br. Adhara ficou de entrar em contato
com Vívian, do Gabinete do Ministro Vieira de Melo, para alinhamento prévio com o organizador da Semana
da Conciliação e com Waleska, que auxilia o juiz da Vice-Presidência para alinhamento dos eventos em
conjunto.
Encaminhamento: (1) Dr. Cacio irá enviar modelo das ações da execução para confecção dos ofícios; (2)
Adhara (AGGEST) irá confeccionar os ofícios do evento e ata da reunião; (3) Jacó irá providenciar as artes e
laytout e (4) Júlio e Daniel irão coordenar a centralização dos dados estatísticos e controle do ranking da
Semana.
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A ata foi submetida aos presentes, que a aprovaram.
Nome
Cacio Oliveira Manoel
TRT 21ª Região - Coordenador Executivo da CNEET
Júlio César Moreira Marino
Coordenador de Estatística e Pesquisa do TST

Daniel de Jesus Ferreira
SETIN (CSUP) - TST

Alessandro Jacó de Almeida
Divisão Comunicação Institucional - SECOM
Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST
Rayana Peixoto Gonçalves
Cerimonial TST

