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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

O aumento crescente da demanda judiciária trabalhista tem ocasionado o elastecimento 

dos prazos das audiências na fase de conhecimento, a demora na tramitação dos 

processos e a sobrecarga de trabalho para servidores e magistrados, com aumento, 

inclusive, do número de afastamentos, impactando de forma negativa a imagem do 

Judiciário Trabalhista. Estudos recentes mostram aumento vegetativo do número de 

demandas, superior à capacidade do judiciário, exigindo deste resposta efetiva para 

evitar o aumento do acervo de processos sem solução. Este projeto visa minimizar esse 

quadro, implantando uma rotina de tentativa de conciliação previamente à audiência 

inicial. 

 

DESCRIÇÃO 

Implantação nas Varas do Trabalho do TRT-MG de procedimento de tentativa de 

conciliação prévia à audiência inicial, com a criação de espaço adequado e capacitação 

dos magistrados e servidores. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Aumento no número de conciliações, o que gera maior celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional; 

� Maior facilidade para se chegar a um acordo, pois a negociação informal facilita o 

processo de tentativa de conciliação, vez que as partes ficam mais à vontade para 

falar de suas questões; 

� Redução do número de instruções e de execuções, com consequente 

desafogamento das pautas; 

� Contribuição para o cumprimento das metas nacionais estabelecidas; 
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� Disseminação da cultura da conciliação, que também é um objetivo estratégico 

nacional. 

� Redução de todo o trabalho da Vara, com benefícios visíveis quanto à organização 

do trabalho, saúde e bem estar dos magistrados e servidores. 

� Redução do tempo das audiências, permitindo a realização de um número maior 

de audiências em prazo menor, sem atropelos.  

 

VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Estimular a prevenção e a conciliação de conflitos 

 

PREVISÃO DE INÍCIO DO PROJETO: Março de 2015. 

PROPOSTA DE GERENTE DO PROJETO: Ricardo de Freitas Paixão 

INDICAÇÃO DE PATROCINADOR DO PROJETO: Desembargador José Murilo de Morais – 1º Vice-

Presidente 


