
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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                           ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REGIMENTO 
INTERNO 

BIÊNIO 2010/2012
                                                                            05/2011

   Aos  vinte  e  cinco  dias  do  mês  de  maio  de  2011,  às  15h30, 
reuniram-se os  Exmºs Desembargadores  TANIA BIZARRO QUIRINO DE 
MORAIS,  MARIANGELA  DE  CAMPOS  ARGENTO  MURARO e 
ADALBERTO MARTINS, membros da Comissão de Regimento Interno do 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para o biênio 2010/2012.

   Procedeu a Comissão à análise das proposições que versam sobre 
o art. 4º, 13 e 103 do Regimento Interno, constantes do Processo TRT/MA 
7016200-35.2010.5.02.0000, com a definição dos termos que constarão do 
parecer da Comissão.

   Na sequência, foi analisado a proposição referente à sustentação 
oral pelo Ministério Público, enquanto parte (Processo TRT/MA 7004300-
21.2011.5.02.0000), que pretende a alteração do art. 100, §3º,  deliberando a 
Comissão  pelo  encaminhamento  de  cópia  integral  a  todos  os 
Desembargadores para que estes se manifestem em 15 (quinze) dias, com o 
encaminhamento de eventuais sugestões. 

   Quanto à proposição para alterar o art. 4º, §1º e acrescer-lhe os §§ 
12 e  13  (Processo  TRT/MA 7004100-14.2011.5.02.0000),  que  antecipa  a 
data de eleição para cargos diretivos, verificou a Comissão que ainda fluía o 
prazo  aberto  para  manifestação  e  apresentação  de  sugestões,  pelo  que 
deliberou por aguardar seu término.

  Ficou designada nova reunião da Comissão de Regimento para o 
dia  14 de junho de 2011,  às  15h30,  para as deliberações  que se fizerem 
necessárias,  bem  como,  análise  de  novas  propostas  de  alteração  ao 
Regimento Interno deste Tribunal.

   Para  dar  cumprimento  ao  disposto  no  art.  182,  §  8º  do  RI, 
determinou a Comissão, por fim, o encaminhamento desta ata a todos os 
desembargadores,  e,  sua  disponibilização  em  área  própria  na  página  do 
Tribunal na Rede Mundial de Computadores.

  E, para constar, eu, Gil Vicente Logullo, Secretário da Comissão 
de Regimento Interno lavrei a presente Ata. ____________. Nada mais.

Des. TANIA BIZARRO QUIRINO DE MORAIS
                                           Presidente da Comissão de Regimento Interno

Des. MARIANGELA DE CAMPOS ARGENTO MURARO

Des. ADALBERTO MARTINS         
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