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ATA DE REUNIÃO

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às 15 horas, na Sala da Comissão
de Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, localizada na sala 413, Trecho
1, 4º andar, Bloco A, edifício-sede do TST, reuniu-se a Comissão de Regimento
Interno, eleita nos termos constantes da Resolução Administrativa N.º 1.799, de 1º de
março de 2016, atualmente composta pelos Excelentíssimos Senhores Ministros
ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, que a presidirá no biênio 2016/2018, ALBERTO
LUIZ BRESCIANI DE FONTAN PEREIRA e JOSÉ ROBERTO FREIRE
PIMENTA, sendo o Excelentíssimo Senhor Ministro FERNANDO EIZO ONO,
membro suplente. Nesta reunião, a Comissão trabalhou com todos os membros efetivos
e DISCUTIU OS SEGUINTES TEMAS: a) separação do cargo de Ouvidor do cargo de
Presidente do TST, onde o Ouvidor seria eleito na mesma ocasião das comissões
permanentes do Tribunal; b) possibilidade de aceitação de notas taquigráficas como
declaração de voto vencido do magistrado prolator; c) realização de audiência pública
determinada pelo magistrado relator no Incidente em Recurso Repetitivo – IRR; d) regras
e composição de Colegiado necessárias para estabelecimento de súmula oriunda da SDI,
assim como o escore necessário para apreciação da decisão pelo Tribunal Pleno; e)
adequação do rito da sessão de Turma para exame de pedidos de preferência; f) boas
práticas de liberação de planilha, antes da respectiva publicação, para consulta do
gabinete do magistrado, e g) critérios de distribuição de feitos no período de férias do
magistrado e/ou alteração da regra de distribuição, que poderá ser somente em dias úteis e
exclusivamente durante o horário de expediente do TST, com excessão das medidas
urgentes. A Comissão DELIBEROU POR: 1) preparar nova versão do Regimento
Interno do Tribunal Superior do Trabalho - RITST. A revisão do texto atual do RITST
será dividida em 3 lotes: do art. 1º ao art. 101 – destinado ao Ministro Aloysio Corrêa da
Veiga; do art. 102 ao art. 200 – destinado ao Ministro Alberto Bresciani, e do art. 201 ao
art. 307 – destinado ao Ministro José Roberto Freire Pimenta. A versão final do RITST,
preparada por esta Comissão, será submetida à apreciação do Órgão Especial, após prévia
consulta a cada um dos magistrados integrantes desta Corte; 2) incluir na proposta do
RITST: a regulamentação do cargo de Ouvidor e as funções da Ouvidoria; o Núcleo
Permanente de Conciliação – NUPEC; as especificidades de IRR no capítulo de recursos;
a normatização e incorporação das regras do Plenário Virtual; a proposta de que 9 (nove)
magistrados, em conjunto, poderão peticionar ao órgão Especial o exame de matéria
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administrativa considerada relevante, e a normatização do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho –
CEFAST; 3) solicitar à SEGJUD manifestação quanto à classificação de feitos, em
conformidade com a classificação do CNJ e a adequação do art. 85 do RITST às regras
do PJE; 4) solicitar à SEGPES colaboração na revisão das questões funcionais atinentes
aos magistrados; 5) solicitar às unidades administrativas (SEGJUD, Ouvidoria, SEGPES,
NUPEC, CEFAST, Comissão do PJE e Comissão do e-Gestão) a apresentação de
sugestões para atualização do RITST a serem encaminhadas a esta Comissão no prazo de
10 dias, e 6) realizar a próxima reunião para verificação do texto do RITST em 1º de
setembro de 2016 , às 15 horas, na sala da Comissão. Nada mais havendo a tratar, a
reunião foi encerrada às 17h45min. Do que, para constar, eu, ADRIANA DO AMARAL
CAVALCANTE, Analista Judiciário, código C021726, na condição de secretária da
reunião, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos.
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