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SITUAÇÃO ATUAL E JUSTIFICATIVA 

A efetividade da prestação jurisdicional depende fundamentalmente da eficiência, 

eficácia e celeridade do processo de execução trabalhista.  No entanto, constata-se que o 

processo de execução, no TRT3 em particular e na Justiça de forma geral, é moroso, 

árduo e, muitas vezes, pouco efetivo.  A taxa de congestionamento na fase de execução, 

indicador que mede o percentual de processos pendentes de solução, vem aumentando 

ao longo do tempo e está atualmente em 80% na instituição. Ademais, tem-se observado 

a repetição desnecessária de procedimentos em relação ao mesmo devedor, tais como 

expedição de mandados, consultas através das ferramentas eletrônicas, designação de 

praças e leilões, etc.  

 

DESCRIÇÃO 

Desenvolvimento nas Varas do Trabalho do TRT-MG de procedimento de reunião de 

execuções contra um mesmo devedor, otimizando o processo de execução.  Capacitação 

de servidores. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

� Otimização do processo de execução, pois evita-se a repetição de atos em todos 

os processos, realiza-se apenas uma pesquisa patrimonial e expede-se apenas um 

mandado de penhora. 

� Diminuição no número de processos de execução; 

� Diminuição no prazo médio para realização da execução; 

� Possibilidade de distribuição do produto da execução de forma justa, equânime e 

proporcional, mormente naqueles casos em que a execução não é inteiramente 

satisfeita, o que gera maior satisfação do jurisdicionado; 

� Diminuição dos serviços da secretaria e dos oficiais de justiça. 



 

 
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
Secretaria de Gestão Estratégica 

Escritório de Projetos 

 SOLICITAÇÃO DE PROJETO ESTRATÉGICO  

Nome do Projeto: Reunião de Execuções 

 
VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA  

Garantir a efetividade na execução 

 

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 


