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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

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

 

  PLANEJAMENTO PARA VOTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO (ETA PA FINAL)   

  ETAPAS A CUMPRIR DATA SUGERIDA 

      

1 Do projeto 
emendado 

Entrega do projeto (já emendado e votado) 20.07.2007 

2 Das propostas 
corretivas 

A Comissão apresenta propostas corretivas ao projeto emendado (v. nº 1)  20.07.2007 

3 Do tempo de 
estudo 

Juízes avaliam o texto emendado (v. nº 1) e as propostas corretivas (v. nº 2)  até 20.08.2007 

4 Da resposta  Juízes apontam eventuais erros na atualização do projeto emendado (v. nº 1)  até 20.08.2007 

5 Da 
comunicação 
de erros  

A Comissão informa a todos os Juízes os eventuais erros (v. nº 4) apontados individualmente pelos Juízes até 24.08.2007 

6 Das emendas 
às propostas 
corretivas  

Juízes emendam as propostas corretivas (v. nº 2) ao projeto emendado (v. nº 1)  até 24.08.2007 

7 Do parecer às 
emendas  

A Comissão apreciará as emendas (v. nº 6) e apontamento de erros (v. nº 4)  até 31.08.2007 

8 Da entrega do 
parecer 

A Comissão entregará aos Juízes o parecer (v. nº 7) às emendas (v. nº 6) e a proposta de solução de erros (v. nº 4) até 03.09.2007 

9 Do destaque 
para votação 

Juízes pedem destaque para votação das emendas (v. nº 6) e para solução de erros não corrigidos (v. nº 8) até 05.09.2007 

10 Da votação Sessão plenária para votação do texto emendado (v. nº 1) e destaques às emendas (v. nº 9) e erros não corrigidos (v. 
nº 8) 

12.09.2007  

11 Do texto final A Comissão entregará aos Juízes o projeto com o texto consolidado, compreendendo:  
a) projeto original já emendado e votado em 04.07.2007 (v. nº 1) 
b) propostas corretivas (aceitas ou votadas) em 12.09.2007 (v. nº 2; v. nº 10) 
c) solução de eventuais erros na atualização do texto (v. nº 4; v. nº 10) 

até 21.09.2007 

12 Da conclusão Sessão plenária para homologação da redação final (v. nº 11) 26.09.2007 
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