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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
Gabinete do Juiz Rafael E. Pugliese Ribeiro 

 

ATA DE INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE 

REGIMENTO 

GESTÃO 2.006/2.008 

Aos 20 dias do mês de setembro de 2.006, às 16h00, reuniram-se os membros da 

Comissão de Regimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para o biênio 

2.006/2.008, a saber: Juiz JOSÉ CARLOS FOGAÇA, Juiz RAFAEL E. PUGLIESE 

RIBEIRO e Juiz VALDIR FLORINDO, eleitos em sessão do Egrégio Tribunal Pleno 

do dia 20 de setembro de 2.006, instalada às 13h00. A Comissão eleita dá por iniciados os 

trabalhos para fiel cumprimento da meta definida na sessão plenária do Egrégio Tribunal 

Pleno no dia de hoje, previamente definida, de comum acordo, e revelada na sessão pelo 

Eminente Juiz PEDRO PAULO TEIXEIRA MANUS, Digníssimo Juiz Vice-

Presidente Administrativo, nestes termos:  

CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO NOVO 
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 

2ª REGIÃO. 

Prazo para entrega do projeto a todos os Juízes do 
Tribunal 

Até 20.10.2006

Apresentação de emenda aditivas ou supressivas 
pelos Juízes do Tribunal 

De 23.10.2006 a 13.11.2006

Divulgação a todos os Juízes do teor de todas as 
emendas recebidas pela Comissão de Regimento 

16.11.2006

Prazo para a Comissão apreciar e responder a todas 
as Emendas recebidas 

De 14.11.2006 a 21.11.2006
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A Comissão informa a todos os Juízes a conclusão 
sobre as Emendas recebidas 

Até 22.11.2006

Juízes que tiveram rejeitadas as emendas ou que não 
concordem com as emendas acolhidas de outros 
Juízes pedem destaque para votação no Pleno 

Até 24.11.2006

Pauta de votação do Regimento Interno e dos 
destaques para as emendas aditivas ou supressivas 
acolhidas ou rejeitadas pela Comissão 

29.11.2006

A Comissão de Regimento, no dia de hoje, tomou as seguintes providências: 1) foi 

requisitada a criação do e-mail regimento2006@trt02.gov.br, que será utilizada para 

comunicação da Comissão com os senhores Magistrados do Tribunal; 2) foi acertado 

acesso no sítio (página WEB) do Tribunal, na área restrita, onde a Comissão de 

Regimento incluirá o material alusivo aos seus trabalhos, independentemente de 

comunicação direta aos Eminentes Magistrados por e-mail; 3) foi definida como via 

preferencial de comunicação com os senhores Magistrados do Tribunal o uso do e-mail, 

sem prejuízo para o uso de ofício, sempre a critério de cada Magistrado; 4) foi solicitado 

à Presidência do Tribunal o afastamento dos membros da Comissão de Regimento para 

trabalho em regime de dedicação exclusiva, pelo prazo de 25.09.2006 a 24.11.2006; 5) foi 

solicitada à Presidência do Tribunal a designação de uma servidora para secretariar os 

trabalhos da Comissão e cuidar dos documentos e autuação; 6) decidiu-se comunicar, a 

todos os Juízes do Tribunal, o endereço de e-mail da Comissão, que já está disponível 

para o recebimento de sugestões; 7) decidiu-se encaminhar cópia desta ata a todos os 

Ilustres Magistrados do Tribunal, que também será incluída no sítio. Ficou designada 

nova reunião da Comissão de Regimento para o dia 25.09.2006, às 13h00, para avaliação 
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do andamento do trabalho de redação, revisão e pesquisa. E, para constar, foi lavrada a 

presente ata. Nada mais. 

 

Juiz JOSÉ CARLOS FOGAÇA    Juiz RAFAEL PUGLIESE     Juiz VALDIR FLORINDO 


