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ATA DA 3" REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE DIREITO DO TRABALHO
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL — SEÇÃO DE GOIÁS, NO
EXERCÍCIO DE 2019, REALIZADA EM
06/08/2019.
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove (06/08/2019), às dezenove horas
(19h), na Sala de Sessões, foi instalada a 3 0 Reunião Ordinária da Comissão de Direito do
Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás. Estiveram presentes e
justificaram ausência os membros: conforme lista de presença anexa. 1.
VERIFICAÇÃO DE QUORUM E ABERTURA: O Presidente da Comissão de Direito
do Trabalho, Dr. José Humberto Abrão Meireles verificou a existência de quórum e
declarou aberta a presente reunião. 2. LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA:
a presente ata será lida e aprovada ao final da reunião. 3. COMUNICAÇÕES DA
PRESIDÊNCIA 3.1. Início dos trabalhos; Com a palavra o Presidente da Comissão Dr.
Humberto Meireles, que deu boas vindas aos presentes, informou que foi encaminhado o
convite à CEF para explanação sobre o FGTS e que foi negado em virtude de que a CEF
ainda está se programando quanto às providências à serem tomadas. Diante disso, o Dr.
Leopoldo Siqueira irá explanar sobre a MP 889\2019; Será divulgado o documento da CEF
a todos os membros via WhatsApp; 3.2. Apresentação sobre o MP 889/2019. (Dr.
Leopoldo Siqueira) informes enviados da Caixa Econômica Federal; Explanou sobre o
documento encaminhado pela CEF; Dr. Fernando fez suas considerações sobre o tema; Dr.
José Humberto fez suas considerações sobre o tema; Dra. Edna fez suas considerações; 3.3.
Apresentação do questionário Digital pela Subcomissão (Dra. Paula Duarte
Rodrigues); Informou aos membros que todos podem dar sugestões sobre o questionário
digital; Dra. Paula apresentou o questionário e informou a todos membros que estes podem
trazer sugestões; Sugestões podem serem feitas pelo grupo do whatsapp; 3.4. Abertura de
debates aos membros para modificações e sugestões acerca do questionário digital; Dr.
Fernando Mendes sugeriu que pudesse implantar o questionário digital na OAB do TRT e
pelo site da OAB, sugeriu que as pontuações sobre sustentação oral pudessem fazer mais
pontual, Sugeriu fazer o questionário por temas, sugeriu colocar por vara; Dr. Humberto
Dr. Tiago costa sugeriu colocar como varas e turmas no questionário e estruturar por temas;
Dr. Leopoldo disse que inicialmente deva ser menor o questionário; Dra. Carla Almeida,
sugeriu dar possibilidade para duas questões; Dra. Andressa Barbosa, sugeriu deixar um
campo para cada questão promover campo para observação; Dra. Edina Maria disse que
tem que ter um questionário geral e depois detalhar, não concordando com a abertura de
campo para observações; Dr. Humberto para na letra A retirar o "confio totalmente"; Dra.
Daniele sugeriu colocar o nome da vara que tem problemas em relação ao número 06 de
cada questionário; Dr. Rafael pediu para alterar a questão para incluir pauta ao invés de
horário de audiência; Dr. Humberto sugeriu marcar as varas no questionário; Dr. Luiz
Sérgio sugeriu que colocasse na 09, Dra. Andressa sugeriu uma questão sobre o telefone de
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atendimento da CEF, alterar a questão 09; Dr. Humberto sugeriu colocar opção de vara na
questão 10; Dr. Caio sugeriu retirar a questão 11, porque está repetida; Dr. Humberto
sugeriu colocar a ordem das questões conforme os temas; Dra. Andressa sugeriu organizar
as perguntas por primeiro e segundo grau; Dra. Edna na questão 16 pediu para incluir
questão sobre a organização das sessões; Quanto a questão 16, incluir que a opção "nunca
fiz sustentação"; Colocar sugestão D na questão 17, colocando a opção "Estou
amplamente satisfeito com o CEJUSC", Sugeriu colocar questão sobre a execuções ou vara
de execuções; sugeriu subdividir a questão 19; questão sobre instalação de caixa 24 horas
para utilização de todos os bancos; Dr. Fernando sugeriu analisar o Regimento interno para
verificar as atribuições da ouvidoria e da Corregedoria do Tribunal, desatolando assim as
demandas em relação ao Presidente; Dr. Leopoldo Siqueira sugeriu colocar questão sobre o
horário de funcionamento do tribunal se estão satisfeitos ou não; Á maioria absoluta
aprovou o questionário semestral; 3.5. Informes da diretoria; informou sobre o
estacionamento gratuito próximo a OAB, informou sobre as redes sociais, informou sobre o
e-mail da comissão. 3.6. Informações da pauta da próxima reunião; Presença do
Presidente do TRT na próxima reunião 4. ORDEM DO DIA: 4.1 Expedientes: nenhum.
4.2. Processos com julgamento iniciado: Nenhum. 4.3. Processos com julgamento
adiado: nenhum. 4.4.
Julgamento de Processos / pauta do dia: nenhum. 4.4.1
Conhecimento: Nenhum. 4.4.2 Julgamento: Nenhum. 5. COMUNICAÇÕES AOS
PRESENTES: nenhum. 6. ENCERRAMENTO: O Presidente da Comissão, Dr. José
Humberto Abrão Meireles, declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos
os membros. Eu, Fernando Mendes da Silva, Secretário da Comissão de Direito do
Trabalho da OAB/GO, lavrei a presente ata que, lida e aprov a, será assinada por mim e
pelo Presidente da Comissão.
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