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D E S P A C H O

Trata-se de pedido de mediação e conciliação pré-processual, no qual as requerentes solicitam
a atuação da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho na atividade e mediação e/ou
conciliação, nos termos do Ato nº 168/TST.GP, de 4 de abril de 2016.

De  início,  determino  à  Secretaria  do  Tribunal  Pleno,  do  Órgão  Especial  e  da  Seção
Especializada em Dissídios Coletivos -  SETPOESDC que proceda a notificação da parte
requerida, enviando-lhe cópia da petição inicial. Determino, ainda, a juntada do comprovante
de expedição de comunicação da parte requerida, e, após o cumprimento de tais providências,
a devolução dos autos conclusos à Vice-Presidência deste Tribunal.

De outra parte, cumpre esclarecer às partes que antes da designação de audiência serão
envidados esforços por parte desta Vice-Presidência, por meio do seu Juiz Auxiliar,  no
sentido  de  iniciar  e  fomentar  o  diálogo,  com  a  realização  de  reuniões  de
trabalhounilaterais e bilaterais.

Neste sentido, exorto as partes a terem boa vontade com tal procedimento, indicativa da
efetiva disposição na busca da solução autocompositiva. E registro desde já que se encontra
marcada reunião unilateral com as partes requerentes, a ser realizadas na sala de reuniões
da Vice-Presidência do Tribunal  Superior  do Trabalho,  localizada no Edifício Sede do TST,
Bloco B, 5º andar, às 15:00 horas do dia 13/06/2019.

Recomendo, por fim, que as partes tomem ciência dos termos do Protocolo de Mediação e
Conciliação da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, instrumentalizado por meio
do ATO GVP Nº 01, de 26 de março de 2019.

Publique-se.

Brasília, 11 de junho de 2019.

RENATO DE LACERDA PAIVA
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