PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Reunião da Comissão da Efetividade da Execução Trabalhista para o Evento “Semana
Nacional de Execução e Conciliação Trabalhista” – 14/09/2021

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

14/09/2021

No dia 14 de setembro de 2021, por vídeo-conferência, das 13h-14h30, ocorreu a Reunião da Comissão da
Efetividade da Execução da Justiça do Trabalho e da equipe de CRTV, Cerimonial, CSUP (SETIN) e SECOM 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
Dr. Cacio Manoel
Juiz auxiliar da Comissão Nacional de Efetividade
da Execução Trabalhista
Raphael Damasceno Aragão
CSUP coordenadoria suporte usuário
Anna Carolina Brito
coordenadora de Rádio e TV
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Adhara Campos Vieira
Servidora do TST lotada na AGGEST
Rayanna
Técnico Judiciário - CSAN/SETIC/CSJT
Rodrigo Pessanha Tunholi
coordenador de Editoria e Imprensa CEIM/SECOM
Célia Regina de Olivieira Gonçalves
Assessora-Chefe do Cerimonial da Presidência

Após agradecer a presença de todos, o Dr. Cacio Manoel, 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
evento da Semana Nacional da Execução e da Conciliação Trabalhista

ID

Situação atual: 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. A estatística está responsável pela projeção e
dados que alimentam a página da Semana. Por meio do link: https://semanatrabalhista-dev.jt.redejt, os
TRTs devem validar o lançamento dos dados antes da Semana. Durante a Semana, o link em que os dados
serão alimentados será no https://semanatrabalhista.jt.redejt ou no link antigo
(http://aplicacao8.tst.redejt/semanatrabalhista), que redireciona para o novo. Adhara enviou o ofício
circular CSJT.SG.AGGEST.CNEET Nº 48/2021 para assinatura do Ministro Cláudio e está aguardando retorno
para envio aos TRTs. Dr. Cacio registrou que os dados informados no email da CDS estão incorretos, pois já
havia falado que não haverá alimentação de dados para semana de conciliação, somente o formulário da
execução. O servidor Raphael providenciou o ajuste durante a reunião, a partir da tabela enviada pela
CNEET. Anna Carolina perguntou se o chat ficará aberto no evento de abertura. Dr. Cacio informou que os
colegas gestores nacionais irão acompanhar o evento. Ele ira informar o contato dos gestores que estarão
respondendo as perguntas do chat. Confirmado com o Cerimonial que no evento de abertura Semana
Nacional de Conciliação e Execução Trabalhista 2021 – “Cada solução, um recomeço”, haverá a fala da
Ministra Presidente, do Vice-Presidente, do Ministro Cláudio Brandão e do Desembargador Presidente do
Coleprecor. O Ministro Corregedor informou que não irá participar da abertura da Semana. As dúvidas do
evento serão direcionadas para o e-mail cneet@csjt.jus.br. AGGEST irá lembrar SECOM de organizar o FAC
com as perguntas e respostas enviadas pelos TRTs em relação à Semana da Execução. Anna Carolina Brito
ou outro servidor da CRTV irá coordenar a transmissão no dia do evento. Lindoarte da CSAN será o anfitrião
juntamente com Cerimonial e Dr. Cacio. Fernanda irá conduzir o evento como mestre de cerimônia e o
evento terá a fala da Presidente, Vice-Presidente, do Ministro Cláudio e do Presidente do Coleprecor (5
minutos para cada). SECOM irá criar a identidade visual do convite na versão PDF e na versão PNG para
envio pelo email e pelo whatsapp. Neste convite, há um link que permite salvar o lembrete do evento no
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canal do youtube (convite digital por email para envio aos TRTs e listas de servidores). Ficou definido que
na sala do zoom irão constar: Ministra Presidente do CSJT, Ministro Vice-Presidente do CSJT, Ministro
Cláudio Brandão, coordenador da CNNET, Desembargador Presidente do Coleprecor, juiz Cacio Manoel
subcoordenador da CNEET (visíveis) e Presidentes dos TRTs e Ministros do TST (na entresala). Giovana irá
fazer as fotografias do evento para matéria. Rodrigo irá fazer o PDF com link para o convite e o outro será
um arquivo PNG para ir no corpo do email com o link. Celia do cerimonial se prontificou pra o envio
individual dos Ofícios convites para os TRTs e Ministros do TST a partir do modelo elaborado pela Adhara
(AGGEST). No e-mail, irá constar o convite com o Link da sala do Youtube, e será indicado no mesmo os
convidados que terão fala. Adhara irá avisar CSAN que o cerimonial será co-host no evento. Adhara irá
produzir um email padrão para encaminhar à CNEET que irá retransmitir aos TRTs com as dúvidas mais
frequentes e o link correto do formulário. Dúvidas relativas ao acesso durante a Semana deverão ser
encaminhadas para scgsj@tst.jus.br.

Encaminhamento: (1) Adhara (AGGEST) enviou os modelos de ofícios confeccionados para o Cerimonial; (2)
SECOM irá providenciar as artes e laytout do convite em PDF e PNG e irá contactar a Anna Carolina para
inclusão da transmissão na agenda da CRTV e Fernanda para inclusão como mestre de cerimônia do evento
(3) CSUP irá corrigir o formulário no link de alimentação dos dados estatísticos da Semana da Execução; (4)
CNEET irá enviar e-mail com as informações para os TRTs para alimentação dos dados da semana (mesmo
link do ano passado) (5) SETIN devera alinhar o executômetro com a CSUP e a SECOM durante o período do
evento. (7) Cerimonial irá organizar a ordem dos trabalhos, enviar os convites digitais e enviar os ofícios
assinados pela Ministra Presidente informando o tempo de fala na abertura do evento.
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A ata foi submetida aos presentes, que a aprovaram.

