
ATO TRT SGP N.º 296, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

Delega competêcia ao Juiz Auxiliar da Presidência para
conduzir as audiências e homologar as conciliações
referentes aos processos de competência do GDAC, durante
a  IX Semana Nacional de Execução Trabalhista, de 16 a 20
de setembro de 2019.

                                    O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

                                    considerando o interesse institucional deste Regional em participar da
política pública permanente de incentivo aos métodos consensuais de solução dos
conflitos;  

                                    considerando que a conciliação é um meio efetivo de pacificação
social, solução e prevenção de litígios, sendo fundamental apoiar e difundir as iniciativas
adotadas pelos órgãos do Poder Judiciário; 

                                    considerando que a conciliação judicial constitui um dos objetivos da
Justiça do Trabalho e constitui objeto da Meta 3/2019 do Conselho Nacional de Justiça;

                                    considerando que as partes podem transacionar em qualquer fase do
processo; 

                                    considerando a Resolução n. 125/2010 do Conselho Nacional de
Justiça e a Resolução n. 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que instituíram
a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse; 

                                    considerando a realização  da IX Semana Nacional de Execução
Trabalhista, realizada pelo CSJTno período de 16 a 20 de setembro de 2019;

                                    considerando a licença médica concedida ao E.Desembargador
Francisco de Assis Carvalho e Silva (Protocolo 000-13804/2019);

                                    considerando solicitação contida do Ofício TRT GDAC n. 8/2019
(Protocolo 000-13812/2019),

                                    R E S O L V E:

                                    Art. 1º DELEGAR competência ao Juiz Auxiliar da Presidência,
ADRIANO MESQUITA DANTAS, para conduzir as audiências e homologar as conciliações
referentes aos processos de competência do Gabinete do Desembargador Francisco de
Assis Carvalho e Silva  - GDAC, durante a  IX Semana Nacional de Execução Trabalhista,



de 16 a 20 de setembro de 2019.

                                    Art. 2º  Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
                        
                                    Dê-se ciência.
            
                                    Publique-se no DA-e.

WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO
Desembargador Presidente 
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