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Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e quatro, às 

treze horas e trinta minutos, no 18º andar, deste prédio do Tribunal Regional do 

Trabalho, sito à Rua da Consolação n.º 1272, reuniram-se os membros da Comissão 

de Regimento Interno, Juízes, Carlos Francisco Berardo, Nelson Nazar e Sílvia 

Regina Pondé Galvão Devonald,  sob a presidência do primeiro,  para 

cumprimento das disposições regimentais.  

Inicialmente foram examinados os fundamentos para que 

fossem estabelecidos os parâmetros de atuação da referida Comissão, tendo em 

vista a necessidade urgente de atualização do Regimento, bem como da 

sistematização das normas, com adequação aos  Diplomas legais alterados 

recentemente e de todas as propostas, já em curso. 

Depois de discutida a matéria, foi acatada a sugestão do 

eminente Juiz Nelson Nazar, no sentido de que se observasse o critério seguinte: 

por primeiro, serão estudadas as questões prejudiciais relevantes, sobretudo 

estabelecendo ordem rigorosa e prazos respectivos das sugestões de alterações 

que forem apresentadas, considerando ainda a possibilidade de eventual ressalva 

quanto à matéria residual (proposições anteriores); num segundo momento, será 

feito exame de adaptação geral quanto à terminologia, ora desatualizada, para cuja 

redação ofereceu o Juiz Carlos Francisco Berardo seus préstimos, o que foi aceito; 

numa terceira etapa a Comissão examinará título por título, objetivando conferir ao 

Regimento, tanto a atualização como também organicidade  e possíveis alterações 

de modo a estabelecer ou alterar, eventualmente, a competência de cada órgão  e 

outras alterações, com maior visibilidade, coordenação e sinergia. 
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Decidiu ainda a Comissão que o eminente Juiz Nelson Nazar 

reformulasse proposta anterior quanto à ordem e prazo das alterações, 

mencionando ainda, os processos seguintes: 

- Proc. TRT/MA N.º 70183.2002.000.02.00-0, de 11.12.2002 

- Proc. TRT/MA N.º 70091.2003.000.02.00-0, de 02.07.2003 

- Proc. TRT/MA N.º 70130.2003.000.02.00-0, de 28.10.2003 

- Proc. TRT/MA N.º 70131.2003.000.02.00-4, de 28.10.2003 

- Proc. TRT/MA N.º 70066.2004.000.02.00-8, de 04.05.2004 

- Proc. TRT/MA N.º 70073.2004.000.02.00-0, de 17.05.2004 

- Proc. TRT/MA N.º 70119.2004.000.02.00-0, de 22.09.2004 

- Proc. TRT/MA N.º 70131.2004.000.02.00-5, de 05.10.2004 

Encerrando os trabalhos, foi discutida a necessidade de 

divulgar, através dos endereços eletrônicos dos MM. Juízes e da Internet, as 

disposições regimentais relativas à possibilidade de alteração das referidas normas, 

oficiando-se, ainda, a AMATRA. 

Nova reunião foi agendada para o dia 27 de outubro de 2004, 

às 13h30,  no mesmo local. E, nada mais havendo a constar, encerra-se a presente 

ata, que foi por mim, Elisabeth da Silva Fernandes, Assessora do MM. Juiz 

Presidente da Comissão,  digitada, e que lida e achada conforme, vai por todos 

assinada. 

 

 

CARLOS FRANCISCO BERARDO 

 
 

NELSON NAZAR 

 
 

SÍLVIA REGINA PONDÉ GALVÃO DEVONALD 


