
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE EFETIVIDADE NA EXE-
CUÇÃO - 2021

OBJETIVO: Planejar ações para a SEMANA NACIONAL DA EXECUÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 06 de agosto de 2021

Horário: de 11h às 12h

Local: videoconferência realizada pelo Google Meet

PARTICIPANTES:

Nome Cargo Instituição

Fernando  Luiz  Gonçalves  
Rios Neto

Desembargador 1º Vice-Presidente
TRT3

Luciana Alves Viotti Juíza Diretora do Foro de BH TRT3

Érica Aparecida Pires Bessa Juíza Supervisora do CEJUSCJT2 TRT3

Flávia Cristina Rossi Dutra Juíza Supervisora do CEJUSCJT1 TRT3

Anaximandra  Kátia  Abreu 
Oliveira

Juíza  Coordenadora  da  CPP  e  
Central Garimpo

TRT3

Gustavo Novais Bondan Secretário da 39ª VTBH TRT3

Ângela  de  Almeida  José 
Drumond

Chefe da Secretaria do NUPEMEC
TRT3

Felipe Bazzoni Franco
Chefe  do  Gabinete  de  Apoio  do  
CEJUSCJT1

TRT3

Fernanda  Goulart  de  
Mendonça

Membro do NUPEMEC
TRT3

Luciene Emília Cordeiro Membro do NUPEMEC TRT3

Denise Maria Reis Grego Secretária de Apoio Judiciário TRT3

PAUTA

Planejamento de ações para a Semana Nacional da Execução Trabalhista – 
SNE – e Semana Nacional de Conciliação - SNC
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PRINCIPAIS PONTOS TRATADOS NA REUNIÃO

 Por determinação do Dr. Fernando Rios, agregou-se à reunião dessa Comissão, a 
reunião do NUPEMEC;

 a servidora Fernanda Amaral Netto do NUPEMEC será substituída pela servidora 
Fernanda Goulart de Mendonça Santos;

 Dr. Antônio Gomes justificou sua ausência em função de palestra por ele proferida 
na Reunião dos Núcleos de Juízes de Cooperação promovida pelo CNJ;

 Dra. Anaximandra informou que o Comitê Nacional de Efetividade na Execução in-
dica que a Semana Nacional de Execução deverá ocorrer no mesmo formato do 
ano passado;

 a Comissão deliberou por concentrar as ações para a Semana Nacional da Execu-
ção Trabalhista deste ano nas audiências de conciliação, nos leilões e na maratona 
de pesquisas patrimoniais; 

 foi abordada a necessidade de alinhamento dos dados estatísticos que serão le-
vantados, para posterior encaminhamento ao Desembargador Coordenador dessa 
Comissão, Dr. Fernando Rios;

 Dr. Fernando ressaltou a necessidade de divulgação da semana da execução para 
todos os magistrados, afirmando que demandará o auxílio da SECOM para tanto;

 Dra. Érica Bessa sugeriu a utilização de todas as ferramentas disponíveis para 
essa divulgação, tendo em vista a necessidade de se ampliar a conscientização 
sobre a importância da semana da execução;

 Dr. Fernando deliberou que o ato preparatório à semana da execução, realizado 
em 2020, não será repetido neste ano;

 Dr. Fernando solicitou que a servidora Ângela, do CEJUSC 2, prepare uma minuta 
de ofício a ser assinado por todos os magistrados integrantes da Comissão e enca-
minhado aos juízes e desembargadores requerendo que:  os juízes incluam em 
pauta processos para conciliação, tanto em fase de conhecimento quanto de exe-
cução; os desembargadores priorizem o julgamento dos agravos de petição;

 o servidor Felipe Bazzoni irá minutar ofício, nos mesmos moldes anteriores, para 
solicitar às varas que encaminhem processos aptos à conciliação ao CEJUSC 1; 

 Dra. Flávia Rossi solicitará à Corregedoria autorização para contato com as varas 
do interior, para que elas também encaminhem processos ao CEJUSC 1;

 ficou acertado que a divulgação começará ainda em agosto e os ofícios serão en-
caminhados na semana que vem (até o dia 13/08);

 foi reiterada a necessidade de concentração das tentativas de conciliação e dos 
leilões na semana da execução;

 Dra. Luciana Viotti registrou que a Secretaria de Execuções promoverá a inclusão 
do maior numero possível de processos para leilão na semana de efetividade de 
execuções;

 Dra. Anaximandra informou que a Central Garimpo, durante a semana da execu-
ção, irá destinar depósitos judiciais e recursais para o pagamento de execuções 
pendentes;

 Dr. Fernando autorizou que os processos retornados do TST tenham prazo superi-
or às 48 horas de praxe, para serem examinados pelo CEJUSC 2;

 Dra. Érica pediu o apoio do Dr. Fernando para que o CEJUSC 2 possa receber di-
retamente do TST os processos que chegam pelo PJ-e e pelo malote digital.
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Nada mais havendo para abordar, Dr. Fernando Rios agradeceu a presença de to-
dos e deu por encerrada a reunião.
Para constar, eu, Denise Maria Reis Grego, Secretária de Apoio Judiciário, lavrei 
esta ata.

A anuência da presente Ata da reunião de 06 de agosto de 2021 foi dada pelos 
participantes e membros da Comissão, por e-mail, conforme os preceitos da RE-
SOLUÇÃO GP N.148, DE 6 DE AGOSTO DE 2020 (Art. 21 e §§).


