
NOTA DA OAB/MG SOBRE A MUDANÇA DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NA JUSTIÇA 
DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
 
A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais vem a público se manifestar sobre o 
conteúdo da Portaria GP/CR n. 214, do Gabinete da Presidência do TRT3, de 02/05/2016, que 
dispõe sobre o horário de funcionamento e de atendimento ao público de todas as unidades do 
Tribunal, em primeiro e segundo graus de jurisdição. 
 
O horário de funcionamento do Tribunal, em seus órgãos de primeiro e segundo graus, será de 8 às 
16 horas e o atendimento ao público ocorrerá a partir das 9 horas. Anteriormente, a jornada era de 8 
às 18 horas. A mudança ocasiona a diminuição do atendimento ao público em 3 horas diárias. Trata-
se de corte de 30% da duração da jornada de atividades externas. 
 
A justificativa prioritária para a medida está no fato de as metas de redução de gastos (Portaria GP 
n. 63, de 25/01/2016) não terem sido alcançadas. Haveria déficit de R$17,9 milhões no exercício de 
2016. A dificuldade relatada pelo Gabinete da Presidência do TRT3 não se restringe à Justiça do 
Trabalho mineira. Há outros tribunais trabalhistas que, em 2016, estão assumindo posturas 
similares. 
 
A principal fonte desses problemas está na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pelo 
Congresso para o ano de 2016 (Lei n. 13.255/2016). A lei referendou orçamento público com 
profundos cortes de despesas e, em relação à Justiça do Trabalho, houve redução de 37% das 
dotações para custeio e 90% dos recursos para investimentos. Sobre a motivação dos cortes, é 
especialmente peculiar a narrativa do Deputado Federal Ricardo Barros, de Roraima, Relator-Geral 
do Projeto de LOA (PL n. 7/2015 CN) no Congresso Nacional. Em seu Relatório Final, considerou 
o parlamentar: 
 
“As regras atuais estimulam a judicialização dos conflitos trabalhistas, na medida em que são 
extremamente condescendentes com o trabalhador. Atualmente, mesmo um profissional graduado e 
pós-graduado, com elevada remuneração, é considerado hipossuficiente na Justiça do Trabalho. 
Pode alegar que desconhecia seus direitos e era explorado e a Justiça tende a aceitar sua 
argumentação”. 
 
Na visão de Barros, seria necessário reduzir as verbas da JT “em função da exagerada parcela de 
recursos destinados a essa finalidade atualmente”. O parlamentar chega a afirmar que a proposta 
original de orçamento da Justiça do Trabalho destina 80% das despesas “ao pagamento dos mais de 
50 mil funcionários, o que demanda a cada ano a implantação de mais varas, e mais instalações”. 
 
Por estranho que possa parecer para um relatório de lei de orçamento, o texto chega a sugerir 
mudanças nas leis trabalhistas, como fim da justiça gratuita, limitação do valor das indenizações, 
proibição de reapresentação da reclamatória arquivada por ausência do reclamante, diminuição da 
prescrição bienal, honorários periciais a cargo do empregado... 
 
A proposta assumida oficialmente pelo Deputado é diminuir a quantidade de processos na Justiça do 
Trabalho: 
 
 “É fundamental diminuir a demanda de Iitígios na justiça trabalhista. [...] Sem a revisão e reforma 
dessa legislação, continuaremos alimentando esse ciclo em que há cada vez mais demandas, que 
exigem cada vez mais magistrados e servidores, que necessitam de cada vez mais instalações e 
equipamentos, tendo um custo exorbitante para o País”. 
 
É de se estranhar que o Congresso Nacional tenha aprovado um Relatório Final deliberadamente 



contrário à própria existência da Justiça do Trabalho, com a defesa literal da total reformulação da 
CLT, da reorganização de seus órgãos e com a clara assunção de uma estratégia: enquanto não se 
muda a lei trabalhista, é preciso apequenar a Justiça do Trabalho: 
 
“Tais medidas implicam alterações na legislação, mas é preciso que seja dado início a esse debate 
imediatamente. A situação atual é danosa às empresas e ao nosso desenvolvimento econômico, o 
que acarreta prejuízos aos empregados também. Nesse sentido, estamos propondo cancelamentos de 
despesas de maneira substancial, como forma de estimular uma reflexão sobre a necessidade e 
urgência de tais mudanças. O objetivo final é melhorar a justiça do trabalho, tornando-a menos 
onerosa e mais eficiente, justa e igualitária”. 
 
A OAB/MG e a advocacia trabalhista mineira se posicionam frontalmente contrárias a todos os 
argumentos, propostas e conclusões sobre a Justiça do Trabalho emitidos pelo Deputado Federal 
Ricardo Barros. A Ordem propõe a imediata implantação do debate entre todos os sujeitos 
envolvidos na prestação jurisdicional trabalhista acerca das ideias e posições que o Congresso 
Nacional entremostra por meio do referido Relatório Final. 
 
Entretanto, enquanto se instala esse diálogo e a sociedade é conclamada a defender a permanência e 
a perenidade da Justiça do Trabalho, é também urgente que se considerem os aspectos nocivos da 
diminuição da jornada de atividade externa do TRT3. A redução de 30% de atendimento traz 
prejuízos consideráveis para os jurisdicionados que acodem à Justiça do Trabalho e para os 
advogados que nela atuam. A novidade compromete a celeridade, tão própria da Justiça do 
Trabalho. Haverá menos andamentos processuais, menos causas julgadas, menos atos processuais. 
Até a prestação de informações às partes e aos advogados vai piorar. 
 
Neste instante, a OAB/MG exorta os magistrados e a Presidência do TRT3 à reflexão sobre as 
medidas a serem tomadas para equacionar o déficit orçamentário do Tribunal, que devem ser 
implementadas sem o sacrifício do jurisdicionado e da advocacia trabalhista. É de se temer que a 
redução do atendimento externo, operada pela Portaria GP/CR n. 214, do Gabinete da Presidência 
do TRT3, ao contrário de contribuir para a diminuição de despesas, acabe se manifestando, desde 
logo, como a concretização do apequenamento da Justiça do Trabalho, abertamente defendido pelo 
Relatório Final do Deputado Federal Ricardo Barros. 
 
Antônio Fabrício de Matos Gonçalves - Presidente da OAB/MG 


