
 ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL DE EFETIVIDADE DA 

EXECUÇÃO TRABALHISTA 

 

 

Em 29 de junho de 2022, às 14 h, reuniram-se, por meio da plataforma Zoom 

Meeting, a Comissão Regional de Efetividade da Execução Trabalhista e o Grupo de 

Trabalho do Projeto Execução Paradigma para deliberar sobre os atos preparatórios 

da Semana Nacional de Execução Trabalhista e para apresentação do projeto. 

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, Andréa Rodrigues de Morais, Juíza supervisora do Cejusc-1, Flávia 

Cristina Rossi Dutra, Juíza supervisora do Cejusc-2, Anna Elisa Ferreira de Resende 

Rios, Juíza Coordenadora da Central de Pesquisa Patrimonial, Patrícia Ventura 

Martins, Chefe da Central de Pesquisa Patrimonial, Flávia Mindello, Secretária da 

SEAJ (Apoio Judiciário), Ester Vieira de Assis, do grupo de trabalho do projeto 

Execução Paradigma, Gabriela Moraes Lopes, da Secretaria de Apoio Judiciário pelo 

grupo de trabalho de atualização do Fluxograma Paradigma de Liquidação e 

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

Judiciário, pelo grupo de trabalho do projeto Execução Paradigma, Margareth Maria 

Telles Bastos, Secretária de Mandados Judiciais e Tatiana Campolina Ladeira, 

Secretária da 23ª VT BH. 

  

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

todos os participantes e determinou o envio, por e-mail, do normativo referente à 

comissão de efetividade da execução para os membros.   

 

Dr. César Machado convidou os participantes a apresentarem iniciativas para 

a semana da execução.  

 

Sugestão da Dra. Flávia Rossi: envio de ofícios às Varas, com antecedência, 

para inclusão de processos em pauta. Essa iniciativa tem o intuito de conferir 

previsibilidade. A comissão deliberou que no ofício deve ser registrada a quantidade 

de processos para a semana, de forma a possibilitar a organização da pauta conforme 

melhor atender aos interesses da unidade (por dia ou por semana).  

 

Foi deliberado que a 1ª Vice-Presidência fizesse contato com o TST para 

verificar quando será efetivamente a semana da conciliação de 2022.  

 

Sugestão da Dra. Andréa Rodrigues: anotar nos mandados dos oficiais de 

justiça (citação para execução/penhora) a possibilidade de acordo na execução. Dr. 

César Machado colocou a questão para votação e foi unânime a concordância. Dra. 

Andreia Rodrigues irá elaborar a sugestão de redação para constar nos mandados e 

disponibilizará aos interessados.  

 



Sugestão da Dra. Anna Elisa Ferreira: fosse apresentado para os 

juízes/servidores, por meio da Escola Judicial, projeto desenvolvido na Central de 

Pesquisa Patrimonial. A comissão entendeu pertinente a sugestão e ressaltou a 

importância da existência de projetos perenes, que aconteçam também fora das 

semanas do TST. Foi deliberada a expedição de ofício à Escola Judicial com essa 

solicitação.  

 

Dra. Flávia Rossi sugeriu que, após a confirmação da data da semana da 

execução, a Secom fosse acionada imediatamente para começar os preparativos 

para a semana da execução. A sugestão foi acolhida pela comissão. Foi deliberado 

que, para a próxima reunião, a Secom deverá ser convidada.   

 

Dr. César Machado sugeriu a gravação de vídeos para o Instagram sobre a 

semana da efetividade da execução. Dra. Flávia Rossi sugeriu a confecção de 

panfletos e banners para publicação na página da referida rede social do Tribunal. As 

iniciativas têm como objetivo criar engajamento. As sugestões foram acolhidas. A 1ª 

Vice-Presidência irá contatar a Secom para verificar a possibilidade de executar as 

iniciativas.    

 

Foi realizada a apresentação do projeto Execução Paradigma.  

 

A servidora Gabriela Moraes Lopes, que compõe o grupo de trabalho, pediu 

apoio da comissão para solicitar à Escola Judicial treinamento para as unidades a 

respeito do fluxograma, bem como auxiliar na divulgação nos 1º e 2º graus. 

 

Dr. César Machado sugeriu a expedição de ofício à Escola Judicial para que o 

projeto fosse divulgado para as Varas do Trabalho; a proposta foi acolhida pela 

comissão. Dra. Andrea ressaltou que a apresentação de forma diferenciada nas sub-

regiões é muito efetiva. 

 

Deliberou-se que a próxima reunião da comissão ocorrerá em agosto de 2022. 

 

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. 

 

 

 

 

CÉSAR MACHADO 

Desembargador 1º Vice-Presidente do TRT3  

Coordenador da Comissão Regional de  

Efetividade da Execução Trabalhista  


		2022-07-12T17:34:43-0300
	CESAR PEREIRA DA SILVA MACHADO JUNIOR:3083929




