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✓Escola Judicial do Tribunal Regional do
Trabalho da 3ª Região/MG – primeira EJ
trabalhista do país, fundada 1988.

✓2011: implantação novo marco normativo
interno, que previu, entre outros objetivos, a
realização de pesquisas a partir da definição
de áreas de interesse institucional, com o
intuito de aprimorar prestação jurisdicional e
formação de magistrados e servidores.



✓Baseada nessa determinação normativa,
criou-se, em 2012, a Seção de Pesquisas, cujas
linhas de pesquisa são: 1) Poder Judiciário e
políticas públicas – possibilidade de o
Judiciário trabalhista propor políticas públicas
para prevenção, gestão e resolução conflitos
trabalhistas; 2) Administração de Justiça,
desdobrando-se nas subareas: a) Acesso à
Justiça; b) Formação Magistrados e
Servidores; c) Gestão Judiciária.



✓ Primeira pesquisa realizada, na linha Acesso à
Justiça: identificação perfil demandas
trabalhistas em cotejo com perfil social e
econômico regiões e municípios estado e
distribuição Varas trabalhistas.

✓Resultado: livro “Acesso à Justiça:
mapeamento físico, institucional e
socioeconômico das Varas e litígios
trabalhistas em MG”, embasou propostas
criação e remanejamento Varas.



✓Segunda pesquisa, na linha “Poder Judiciário e
políticas públicas”, analisa impacto da
litigância massiva e recorrente no Judiciário
trabalhista mineiro, e encaminha uma
proposta para ajudar a contornar o problema.

✓Esse estudo foi incluído como um dos projetos
estratégicos do Mapa Estratégico do TRT 3ª
Região 2015-2020 e resultado foi lançado no
livro “Litigância habitual e política pública de
regulação trabalhista”.



✓Ambos os estudos dentro do paradigma de
pesquisa social aplicada, com resultados e
aplicabilidade institucional concreta.

✓ Estudos atuais: Educação a Distância, dentro
da linha “Formação de Magistrados e
Servidores”, pois a EJUD-TRT3 quer
incrementar esse modelo de ensino.

✓Participação na construção do Mapeamento
Global de Desempenho (MGD), que ranqueia
o desempenho das Varas do Trabalho
mineiras. Linha de pesquisa: Gestão Judiciária.


