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Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às  catorze horas e

trinta minutos, no Gabinete do Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, na Av.

Getúlio Vargas, 225, 4º andar, Funcionários, Belo Horizonte, MG, reuniu-se a Comissão

de Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, biênio 2018-2019,

constituída, nos termos da Resolução Administrativa STPOE n. 31, de 22 de fevereiro de

2018, pelos Desembargadores Sebastião Geraldo de Oliveira (GDSGO), Marcelo Lamego

Pertence  (GDMLP),  Sércio  da  Silva  Peçanha  (GDSSP)  e  Maria  Cecília  Alves  Pinto

(GDMCAP) (suplente), sob a presidência do primeiro.  Fizeram-se presentes, ainda, os

Assessores dos Desembargadores Sebastião  Oliveira  e  Marcelo  Lamego,

respectivamente, Sr. Otávio Moura Valle e Sr. Murilo Coutinho e,  em cumprimento ao

inciso VII  do art.  86  do  Regulamento Geral  da Secretaria do TRT da 3ª  Região (RA

266/2015),  os  servidores  Verônica  Peixoto  de  Araújo  do  Nascimento e  Fábio  Avelar

Peixoto, ambos da Secretaria de Documentação (SEDOC), aquela substituta da titular da

unidade, este Chefe da Seção de Normalização.  1) ABERTURA: a reunião foi iniciada

pelo Dr. Sebastião, que questionou os demais sobre seus posicionamentos acerca da

ordem  de  inscrição  para  sustentação  oral  à  distância:  essa  matéria  seria  objeto  de

alteração  no  RI?  Discutido  o  tema,  foi  solicitado  que  a  Sra.  Verônica  realizasse

levantamento do custo  da sustentação oral  à  distância  para o TRT da 3ª  Região.  2)

DESENVOLVIMENTO  DOS  TRABALHOS:  Dr.  Sebastião  apresentou  proposta  de

trabalho para realização da revisão do Regimento Interno (RI),  que foi  amplamente

debatida e, após, deliberado que os Títulos do RI seriam divididos entre cada um dos

Desembargadores  para  leitura  e  elaboração de  considerações.  Questionado  pelo  Dr.
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Sebastião,  o  Sr.  Otávio explicou qual  a metodologia utilizada para levantamento de

normas e elaboração da proposta de revisão apresentada pelo Gabinete do Dr. Marcelo.

Diante do que foi exposto, definiu-se pela utilização da minuta apresentada como base

para  o  trabalho  de  revisão  do  RI.  3)  APROVAÇÃO  DA  ATA  DA  REUNIÃO

ANTERIOR:  a  servidora  Verônica  apresentou  a  ata  da  reunião  anterior,  que  foi

aprovada e assinada pelos Desembargadores que estavam presentes no encontro do dia

14/11/2018. 4)  CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA COMISSÃO:  foi  solicitado à Sra.

Verônica que reservasse espaço adequado para a realização de reuniões diárias da CRI a

partir da segunda quinzena de março, e definida a próxima reunião para o dia 12/03, às

14h30, em local a ser definido. 5) ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foi

encerrada  a  reunião  às  16  horas,  e  eu,  Verônica  Peixoto  de  Araújo  do  Nascimento,

Secretária de Documentação, em exercício, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos

Excelentíssimos Desembargadores.
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