
 ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE EFETIVIDADE DA 

EXECUÇÃO TRABALHISTA EM 2022 

 

 

Em 8 de agosto de 2022, às 15h, reuniu-se, por meio da plataforma Google 

Meet, a Comissão Regional de Efetividade da Execução Trabalhista para deliberar 

sobre os atos preparatórios da Semana Nacional de Execução Trabalhista. 

 

Estavam presentes: César Machado, Desembargador 1º Vice-Presidente do 

biênio 2022/2023 e coordenador da comissão, Márcio José Zebende, Diretor do Foro 

em Belo Horizonte, Flávia Cristina Rossi Dutra, Juíza supervisora do Cejusc-2, 

Andréa Rodrigues de Morais, Juíza supervisora do Cejusc-1, Tatiana Carolina de 

Araújo, Juíza Coordenadora da Central de Pesquisa Patrimonial e da Central 

Garimpo, Flávia Cerqueira Mindello, Secretária da SEAJ (Apoio Judiciário), Tatiana 

Campolina Ladeira, Secretária da 23ª VT BH, Margareth Maria Telles Bastos, 

Secretária de Mandados Judiciais, Virgínia Maria Fonseca de Castro, Secretária da 

Secretaria de Comunicação Social, Letícia Araújo Costa, da Central de Pesquisa 

Patrimonial, Carolina Brognaro Poni Drummond de Alvarenga, da Secretaria de Apoio 

Judiciário e do grupo de trabalho do projeto Execução Paradigma. 

 

O coordenador da comissão, Dr. César Machado, agradeceu a presença de 

todos os participantes.   

 

A secretária de comunicação social, Virgínia, comunicou que está em 

negociação a inserção no painel do Estádio Mineirão de 2 vídeos de 30 segundos 

sobre a semana da execução durante os jogos do Campeonato Brasileiro realizados 

entre o final de agosto e início de setembro. Esclareceu que ainda falta o material ficar 

pronto e ser aprovado pelo jurídico do estádio. Apresentou proposta de vídeo.  

 

Virgínia informou que a campanha da semana da execução será veiculada nos 

jornais dos ônibus, com linguagem mais direta para o trabalhador, na imprensa e no 

jornal mural do TRT. 

 

 Virgínia sugeriu a gravação de vídeos para serem divulgados nas mídias 

internas do TRT, como site, redes sociais e circuito interno. A sugestão foi aprovada. 

Serão gravados vídeos pela Dra. Flávia, Dra. Andrea e Dra. Tatiana Carolina. A 

Secom providenciará um roteiro de gravação. 

 

Margareth sugeriu a divulgação na OAB. Ficou decidido que a Virgínia entraria 

em contato para saber a OAB tem interesse em divulgar. 

 

Dr. César sugeriu a divulgação pela AMAT. Será providenciado pela Virgínia a 

comunicação com a instituição. 

 



Dr. Márcio sugeriu a divulgação nos sindicatos. Decidiu-se que a Virgínia 

encaminhará matéria e arte da campanha para os sindicatos sugeridos pela 

comissão. 

 

Dra. Tatiana sugeriu a realização de matéria para divulgação, após a semana 

da execução, informando a respeito dos termos de cooperação firmados com os 

Cejuscs, os acordos realizados e os valores pagos, o que foi aprovado pela comissão. 

Dr. César ressaltou a importância de divulgação permanente e periódica de ações 

importantes realizadas pelos setores. Ficou decidido que a Secom receberá, 

permanentemente, por meio de e-mail, fatos relevantes para divulgação. 

 

A respeito das iniciativas para a semana da execução sugeridas no Ofício 

CSJT.CNEET n. 17/2022, a Dra. Flávia Rossi esclareceu que está em andamento as 

tratativas para a celebração de termo de cooperação judiciária entre os Cejuscs 1 e 

2, a Central Garimpo e a Secretaria de Execuções para a realização de pautas de 

conciliação com processos das empresas indicadas pela Central Garimpo como 

grandes devedoras e pagamento dos acordos realizados. 

 

A comissão deliberou a expedição de ofício às Varas sugerindo a inclusão de 

referência à semana da execução e à possibilidade de conciliação nos processos na 

fase de execução nos mandados judiciais a serem cumpridos pelos oficiais de justiça. 

Ficou decidido que no ofício constaria a frase que deverá figurar nos mandados.  

 

Foi deliberada a expedição de ofício aos leiloeiros credenciados no Tribunal 

solicitando que sejam realizados leilões durante a semana da execução.  

 

Deliberou-se que fosse expedido ofício às Varas com sugestão de que, durante 

a semana da execução, os juízes movimentem processos na fase de execução, 

utilizem ferramentas eletrônicas e liberem valores aos exequentes. 

 

Ficou definido que os ofícios serão assinados pelo Dr. César e pelo Dr. Márcio. 

 

Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada e, para registro, lavrou-se a presente 

ata, que segue assinada pelo coordenador da comissão, Dr. César Machado. 
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