
SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO.  

O CSJT instituiu por meio de ato interno, Portaria GPn. 65/2016, a II Semana Nacional 
da Conciliação Trabalhista. A iniciativa visa implementar medidas para proporcionar 
maior celeridade aos processos trabalhistas e aprimorar os meios consensuais de 
resolução de conflitos.  

O evento que ora se inicia será realizado nos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo grau, entre os dias 13 a 17 de junho de 2.016.  

Esta II Semana Nacional da Conciliação Trabalhista envolve o engajamento dos 
24(vinte e quatro ) Tribunais Regionais do Trabalho do país e conta com a participação 
de magistrados, servidores, advogados e partes.  

O grande objetivo da Semana é ressaltar a importância da conciliação, um dos pilares do 
processo do trabalho, e contribuir com a cultura da solução consensual dos litigios.  

A campanha que ressalta a Justiça do Trabalho como célere e acessível, está embasada 
no conceito de que a conciliação é fruto de um gesto de boa vontade, sendo que todos os 
envolvidos participam efetivamente da solução dos conflitos, o que acabou sintetizado 
no slogan : CONCILIAÇÃO: VOCÊ PARTICIPA DA SOLUÇÃO.  

Curiosamente o slogan da empreitada que ora se inicia era : CONCILIAÇÃO : VOCÊ 
CONSTRÓI A SOLUÇÃO.  

Todavia, no COLÉGIO DE PRESIDENTES E CORREGEDORES DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO-COLEPRECOR o slogan foi levado a discussão e alguns colegas 
ressaltaram que a forma proposta excluía o Juiz ou o próprio Judiciário da solução do 
conflito, dando a entender que os atores envolvidos no conflito é que seriam os 
idealizadores do consenso e da conciliação que lhe segue.  

Foi incumbida assim ao COLEPRECOR a tarefa de escolher um slogan melhor, sendo 
que acabou sendo acatada a minha idéia, no sentido de que os litigantes participam com 
o Juiz e outros auxiliares do Juízo na resolução do conflito, através de uma combinação 
harmoniosa de esforços, daí porque acataram por unanimidade o slogan que propus : 
CONCILIAÇÃO: VOCÊ PARTICIPA DA SOLUÇÃO.  

Os dados confirmam a importância histórica do instituto da conciliação na solução mais 
célere e efetiva dos processos trabalhistas.  

A cada ano as estatísticas se superam e milhares e milhares de processos são conciliados 
em todo o país, o que contribui sobremaneira de forma rápida e eficaz para a paz social.  

Conforme foi amplamente divulgado no site do TRT-3 a estimativa é a de que mais de 
30 mil audiências conciliatórias sejam realizadas entre empresas e trabalhadores ao 
longo da semana.  

O Tribunal Superior do Trabalho, além dos Regionais, também participa de forma 
decisiva da semana da conciliação, pois de todos os processos que tramitam naquela 
Corte de  



Justiça, cerca de 8.300 serão selecionados para propostas de acordos, ou seja, em uma 
semana poderá ser resolvida a mesma quantidade de processos que um gabinete do TST 
leva um ano para julgar, ou seja, uma media estimada entre 8.500 a 9.471 processos.  

Com a presente abertura solene da Semana da Conciliação conclamamos os atores do 
processo judicial e seus auxiliares para se engajarem de corpo e alma nesta nobre 
empreitada, pois todos estaremos de forma competente, rápida e efetiva contribuindo, 
pela via sempre preferível do consenso, para solucionar em curto espaço de tempo 
milhares de processos trabalhistas, estabelecendo assim um elo mágico, uma verdadeira 
ponte de ouro, pois quando por ela transitam os litigantes o conflito se converte de 
imediato em consenso, alcançando-se através da paz social, o bem estar de todos os 
envolvidos no litígio e o da própria sociedade que também se beneficia dessa 
empreitada, porque todo o dinheiro arrecadado nos acordos judiciais irá certamente  
ativar a economia, à medida em que cada um coloca em prática suas prioridades 
pessoais.  

 Assim, vamos à luta e que Deus nos ilumine nesta nobre tarefa.  

 Belo Horizonte, 13 de junho de 2.016.  

            Julio Bernardo do Carmo  

 


