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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PORTARIA TRT7.GP Nº 76, DE 26 DE MAIO DE 2021

Defl agra a abertura de processo eleitoral para a escolha dos 
componentes integrantes da Comissão de Ética no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7).

 A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

 CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO TRT7 Nº 75 de 17 de março de 2009, 
que institui o Estatuto de Ética Profi ssional dos Servidores do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região;

 CONSIDERANDO o ATO TRT7.GP Nº 56 de 8 de maio de 2009, que regu-
lamenta o processo eleitoral para a escolha dos componentes integrantes da Comissão 
de Ética, instituída mediante Resolução nº 75/2009, que tem como objetivo zelar pela 
observância do estatuto respectivo e como atribuição apurar fatos e infrações cometidas 
por servidores e servidoras desta Corte que possam atentar contra a ética profi ssional;

 CONSIDERANDO o término do mandato dos componentes da Comissão de 
Ética, constituída por meio da Portaria TRT7.GP Nº 79, de 28 de fevereiro de 2018,

 R E S O L V E:

 Art. 1º Defl agrar a abertura de processo eleitoral para escolha dos novos compo-
nentes da Comissão de Ética do TRT7, nos termos defi nidos pelo ATO TRT7 Nº 56/2009.

 Art. 2º A seleção dos servidores e servidoras ocorrerá em duas etapas:

 I - na primeira etapa, denominada INDICAÇÃO, qualquer servidor ou servidora 
poderá indicar, por meio de consulta na intranet, um único nome, observado o disposto 
nos itens 3.1 e 3.2 do ATO TRT7 Nº 56/2009. Essa etapa ocorrerá dentro de (05) cinco 
dias úteis do mês em que ocorrer a seleção;
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 II - na segunda etapa, denominada SELEÇÃO FINAL, serão apurados os nomes 
dos seis servidores ou servidoras mais votados, sendo três titulares e três suplentes. 
Essa etapa será realizada após cinco dias úteis da apuração do resultado da primeira 
etapa da seleção.

 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
 Fortaleza, 26 de maio de 2021.
 REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
 Presidente do Tribunal


