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ApRESEntAçãO

 Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIX do artigo 34 do Regimento Interno deste 
Regional e, na condição de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, apre-
sento aos membros do Tribunal Pleno, servidores, jurisdicionados, advogados e à população 
em geral, o Relatório Anual de Atividades do ano de 2016.

 Os números, as estatísticas, as informações e análises neste relatório são resultados 
da diligência e empenho dos magistrados e servidores ao longo do ano de 2016. A busca de 
compor uma gestão sólida e confiável em prol do interesse público e mais especificamente 
da entrega da prestação jurisdicional célere e efetiva, mediante atuação de todos os Magis-
trados e Servidores deste Regional.

 Na oportunidade agradeço a todos os magistrados e servidores que fazem desta 
Justiça Especializada, uma Justiça mais social e humana, porquanto recebe o jurisdicionado 
sem qualquer distinção. Os juízes e os servidores são concisos no seu dever e recebem os 
jurisdicionados com educação, prestando-lhes as informações sem nenhuma dificuldade.

Fortaleza, março de 2017.
Maria José Girão
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tRt EM FOCO

De 13 a 25 de janeiro, a Biblioteca 
Aderbal Nunes Freire promoveu o 

Troca-Troca de Livros, no qual servi-
dores interessados em doar ou rece-
ber livros infantis, infanto-juvenis e 

clássicos da literatura, sem nenhuma 
formalidade, puderam deixar ou levar 
obras de interesse dos filhos ou requi-

sitadas por escolas

Mais de 40 instituições que fazem parte do Grupo de Trabalho Interinstitucional do 
Programa Trabalho Seguro no Ceará (Getrin 7) reuniram-se, em 17 de fevereiro, no 
TRT/CE, para definir as ações a serem implementadas durante o ano. Seminários, 

atos públicos e campanhas publicitárias foram algumas das iniciativas programadas 
para combater acidentes de trabalho no Estado

Para um público de cerca de 200 pessoas, formado por magistrados, servidores e advo-
gados, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho Douglas Alencar Rodrigues proferiu 
aula magna da Escola Judicial do TRT/CE, no dia 19 de fevereiro, com o tema "O Novo 

Código de Processo Civil e suas Repercussões no Processo do Trabalho"
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Em três anos de funcionamento, a Vara do Trabalho de Aracati homologou cerca de mil 
acordos que totalizaram R$ 5 milhões em pagamentos aos trabalhadores da Região do 
Baixo Jaguaribe. Os números foram divulgados, no dia 16 de março, pelo então correge-
dor-regional da Justiça do Trabalho no Ceará, desembargador Jefferson Quesado Júnior, 

durante encerramento da correição realizada na unidade

Servidores da Divisão de Sistemas 
de TI ministraram treinamento 
para os calculistas de todas as 

varas do trabalho do Regional du-
rante os primeiros meses do ano. 
Foram capacitados 74 servidores 
para o uso do PJe-Calc. Em mar-
ço, uma das turmas recebeu a vi-
sita dos desembargadores Tarcísio 
Lima Verde Júnior, Regina Gláucia 

Nepomuceno e Roseli Alencar

 Em ação da Ecosétima para promover o Dia Mundial da Água, o TRT/CE realizou, no dia 
18 de março, uma roda de conversa sobre a situação hídrica do nosso Estado, com o obje-
tivo de difundir o consumo consciente da água. O debate foi conduzido por funcionários da 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)
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A Escola Judicial do TRT/CE promoveu o curso "Fundamentação da Decisão 
Trabalhista e o Novo CPC", nos dias 17 e 18 de março. O instrutor do treina-

mento foi o desembargador do TRT da 6ª Região Sérgio Torres Teixeira

O Plenário do TRT/CE elegeu, no dia 28 de março, os desembargadores para 
administrar a instituição no biênio 2016/2018. A desembargadora Maria 

José Girão foi eleita presidente, o desembargador Jefferson Quesado Júnior foi 
escolhido para o cargo de vice-presidente e o desembargador Durval César de 

Vasconcelos Maia foi eleito corregedor-regional

A gestão regional do Programa Trabalho Seguro visitou, no dia 31 de março, a 
Companhia Siderúrgica do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Por 

meio de palestras com administradores e operários, o objetivo da visita foi pro-
mover articulações com segmentos da sociedade cearense para a conscientização 

sobre prevenção de acidentes de trabalho
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O curso "As Repercussões do Novo CPC no Processo do Trabalho", promovido pela Escola 
Judicial do TRT/CE, aconteceu em quatro encontros, entre 6 e 27 de abril. Ministrado 

pelo juiz do trabalho Konrad Mota, o treinamento teve por objetivo analisar aspectos no 
novo Código de Processo Civil e suas repercussões nas diversas fases procedimentais, so-

bretudo na aferição da compatibilidade das previsões com a processualística laboral

A Divisão de Material e Patrimônio e o Setor de Apoio Administrativo, com o apoio da 
Ecosétima e da Biblioteca, realizaram ação motivacional voltada para os funcionários ter-
ceirizados lotados na sede do TRT/CE, no dia 13 de abril. O evento reuniu 31 participan-
tes e promoveu integração social com o objetivo de elevar a autoestima dos colaboradores

O lançamento da campanha "O Acidente Não Compensa" reuniu cerca de 200 ope-
rários, empresários, engenheiros, sindicalistas e magistrados em obra de um edifício 

residencial em Fortaleza e contou com a participação da ministra do TST Maria Helena 
Mallmann. O TRT/CE, por meio do Programa Trabalho Seguro, em parceria com o Sin-
duscon, iniciou, no dia 18 de abril, a campanha de conscientização para a prevenção de 

acidentes em canteiros de obras
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Cerca de 250 alunos de escolas 
profissionalizantes e de ensino 

regular de Fortaleza participaram 
da abertura da Semana Nacional de 
Aprendizagem, no dia 2 de maio, 
no auditório do TRT/CE. Os estu-
dantes assistiram a uma palestra 

sobre a Lei do Aprendiz, conheceram 
programas de inserção de jovens no 
mercado de trabalho e receberam 
brindes do Programa de Combate 

ao Trabalho Infantil e de Estímulo à 
Aprendizagem

A ministra do TST Kátia Magalhães 
Arruda participou do encerramento 
da Semana Nacional de Aprendiza-
gem no Ceará com um pronuncia-

mento dirigido a empresários, procu-
radores, magistrados e dirigentes de 
entidades ligadas à rede de proteção 

à criança no Estado. A cerimônia 
aconteceu no plenário do TRT/CE, 

em 6 de maio

Cuidar da saúde de magistrados e 
servidores de forma preventiva foi 
a nova estratégia que a Divisão de 
Saúde do TRT/CE assumiu para 
diminuir a incidência de doenças 
e melhorar a qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. No dia 17 de 
maio, a unidade iniciou uma série de 
visitas às unidades do Fórum Autran 
Nunes para divulgar o projeto, que 

possui quatro eixos de atuação: pre-
venção, atividade física, alimentação 

e saúde mental
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Para homenagear as mamães magistradas e servidoras, o TRT/CE, em parceria 
com o Sindissétima, realizou, nos dias 12 e 13 de maio, uma programação especial 
com a participação do Coral Sétima Voz e de contação de histórias. Houve sorteio 

de brindes e o oferecimento de café da manhã

Como parte da programação da 14ª Semana de Museus, esteve em exposição, no 
pátio interno da sede do TRT/CE, mostra fotográfica com trabalhos de servidores do 
órgão. O evento, denominado "Museus e Paisagens Culturais", enfocou diversidades 
de temas paisagísticos, patrimoniais e sociais e pôde ser durante o mês de maio

Em rodada de audiências realizada no dia 
20 de maio, foram colocados 87 proces-
sos na pauta do Núcleo de Conciliação do 
TRT/CE. Desse total, foram homologados 
76 acordos, que resultaram no pagamento 
de R$ 684 mil aos trabalhadores cearen-
ses. Criado para possibilitar uma solução 
mais rápida dos conflitos trabalhistas, o 

Núcleo de Conciliação do TRT/CE totalizou 
mais de R$ 6 milhões em acordos, 326 
audiências e 249 acordos, no período de 

janeiro a maio de 2016
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Em continuidade à série de treinamentos 
sobre o novo Código de Processo Civil, a 

Escola Judicial do TRT/CE promoveu, em 
20 de maio, o curso "Cumprimento de 
Sentença Trabalhista e Novo CPC: Boas 

Práticas na Execução". O treinamento foi 
ministrado pelo juiz do trabalho do Rio 

Grande do Sul e autor de várias obras na 
área de execução trabalhista, 

Ben-Hur Silveira Claus

O servidor aposentado do TRT/CE Paulo Cardoso, referência nacional no triathlon, es-
teve numa roda de conversa na Diretoria do Fórum Autran Nunes, no dia 20 de maio, 
para contar sua história de superação a magistrados e a servidores. O evento foi uma 

iniciativa da Ecosétima em parceria com o programa Cuidar Mais, da Divisão de Saúde

Para estimular o uso de bicicleta como meio de transporte, a Justiça do Trabalho do 
Ceará passou oferecer, desde de maio, três paraciclos para estacionamento do veículo. 
Os bicicletários foram instalados no Fórum Autran Nunes, no Anexo 1 da sede do 

TRT/CE e no Fórum do Cariri
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Desembargador Tarcísio Lima Verde Júnior, durante ato público em defesa do Judiciário 
trabalhista, ocorrido no dia 3 de junho, nas dependências do prédio Desembargador Manoel 
Arízio de Castro, no Centro de Fortaleza. A manifestação reuniu advogados, magistrados, 
servidores, trabalhadores e várias autoridades para denunciar as dificuldades enfrentadas 

pela Justiça do Trabalho em todo o Brasil após severos cortes em seu orçamento

A desembargadora Maria José Girão foi empossada, no dia 10 de junho, no cargo 
de presidente da Justiça do Trabalho do Ceará. Ela é a quinta mulher a assumir a 

direção do TRT/CE e vai administrar o órgão ao lado do vice-presidente, desembar-
gador Jefferson Quesado Júnior, e do corregedor-regional, desembargador Durval 

César de Vasconcelos Maia, no biênio 2016-2018
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No Ceará, os acordos firmados durante a segunda Semana da Conciliação Trabalhista, 
ocorrida de 13 a 17 de junho, somaram R$ 24,6 milhões. O valor é praticamente o 
dobro do que foi arrecado no evento do ano passado. Para chegar a essa soma, a 
Justiça do Trabalho cearense realizou 2.001 audiências, na primeira e na segunda 

instâncias, que resultaram em 1.102 acordos

A presidente do TRT/CE, desembargadora 
Maria José Girão, empossou, no dia 13 
de junho, a diretoria da Escola Judicial. 

A desembargadora Roseli Alencar, recon-
duzida para o cargo de diretora da Escola 
Judicial, tomou posse juntamente com 
o vice-diretor da Ejud7, desembargador 

José Antonio Parente

A juíza titular da 6ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Milena Moreira de Sousa, foi empossada 
como nova diretora do Fórum Autran Nunes, no dia 16 de junho, pela presidente do 

TRT/CE, desembargadora Maria José Girão
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No dia 30 de junho, a Justiça do Trabalho 
do Ceará realizou leilão aberto ao público 

em geral com bens avaliados em aproxima-
damente R$ 13,6 milhões. Itens inusitados 
como um motel, um avião e conjuntos de 
calcinha e sutiã estiveram na relação. Nos 
115 lotes à venda, houve também imóveis, 
veículos, equipamentos de informática e de 
escritório, máquinas industriais e roupas 

que foram penhorados de devedores traba-
lhistas com o objetivo de quitar suas dívidas

Guaraciaba do Norte, município localizado 
a 320 km de Fortaleza, recebeu, no dia 
29 de junho, especialistas em saúde e 
segurança do trabalho para o terceiro 

Seminário Trabalho Seguro no Ambiente 
Rural. O evento, organizado pelo TRT/CE 
em parceria com outras 43 instituições, 
reuniu mais de 700 pessoas, entre traba-
lhadores rurais, sindicalistas, estudantes e 
produtores rurais para debater a prevenção 

de acidentes de trabalho

A diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, 
ministra Maria Cristina Peduzzi, visitou o TRT/CE, no dia 23 de junho. Acompanhada do 

vice-presidente do TRT/CE, desembargador Jefferson Quesado Júnior, a ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho conheceu a sede do Regional e a estrutura da Escola Judicial
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 O corregedor geral da Justiça do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, esteve em 
Fortaleza, de 25 a 29 de julho, para realizar correição ordinária no TRT/CE. Nesse período, 
o ministro e uma equipe de servidores do TST examinaram a movimentação processual, 

serviços e procedimentos judiciários e administrativos do TRT/CE

 O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) comemorou 18 anos de funcionamento em 
sessão solene realizada na Assembleia Legislativa, no dia 23 de agosto. O diretor-geral do TRT/CE, 

participou da solenidade representando o órgão. 

A administração do TRT/CE reuniu-se, 
no dia 29 de agosto, com magistrados e 
diretores de secretaria de varas do trabalho 

para traçar estratégias para a Semana 
Nacional da Execução Trabalhista, que 

aconteceu no período de 19 a 23 de se-
tembro. Além das tentativas de acordos, 
foram previstas várias ações, como a rea-
lização de um feirão de bens penhorados
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A Escola Judicial promoveu o "Treinamento 
em Primeiros Socorros", no dia 30 de 

agosto, no Fórum Autran Nunes

A primeira reunião sobre Planejamento Estratégico Institucional (PEI) na atual adminis-
tração do TRT/CE foi realizada no dia 5 setembro e reuniu membros do Comitê Regional 

e integrantes do Comitê de Gestores. No encontro, foram apresentados dados sobre o 
plano estratégico 2015/2020, além de sugestões para alteração da Rede de Governança 

Colaborativa do órgão

A abertura oficial da Semana da Execução 
Trabalhista no Ceará foi realizada no 

pleno do TRT/CE, no dia 19 de setembro. 
O primeiro dia do evento, que durou até o 
dia 23, rendeu R$ 3,5 milhões em acordos 

para trabalhadores
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Classificação das árvores do jardim da casa-sede, plantio de novas mudas e doação de 
mudas para magistrados e servidores fizeram parte da série de ações que a Ecosétima 
programou para marcar o Dia da Árvore, em 21 de setembro. A presidente do TRT/CE, 
desembargadora Maria José Girão, abriu as comemorações realizando o plantio de uma 

muda de ipê-amarelo no jardim da casa-sede

Veículos, móveis, roupas, equipamentos de informática, eletrônicos, eletrodomés-
ticos, máquinas industriais e de academia, além de mobílias escolar, de salão de 
beleza e de restaurante estiveram entre os bens que foram vendidos no Feirão 
da Justiça do Trabalho, entre 21 a 23 de setembro. Os itens à venda foram 

penhorados para quitar dívidas trabalhistas

Para alertar sobre a crise hídrica e o racio-
namento de água no Estado, uma equipe 
da Cagece visitou todas as varas do Fórum 
Autran Nunes e o prédio-sede do TRT/CE 

em ação que durou dois dias em setembro. 
Na abordagem com servidores, magistrados, 
terceirizados e estagiários, a atual disponibi-
lidade dos açudes e o consumo consciente 

foram temas em destaque
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 A Escola Judicial do TRT/CE promoveu o 
curso "Informática Aplicada à Prestação 
Jurisdicional", no dia 16 de setembro. O 

curso, voltado para magistrados, foi minis-
trado pelo juiz do trabalho Ney Fraga Filho

 "Um Mundo Sem Trabalho Infantil" foi o tema da exposição que o TRT/CE 
inaugurou, no dia 10 de outubro, no Fórum Autran Nunes. Promovida pelo TST, 
a mostra fez parte das ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de 
Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho e teve por objetivo sensibilizar 

a sociedade para o problema da exploração da mão de obra infantil

Como parte da programação do Outubro Rosa, a médica mastologista Ana Caroline Gondim 
fez palestra, no dia 19 de outubro, no auditório do TRT/CE. No encontro, a especialista falou 

sobre prevenção ao câncer de mama
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 Em outubro, um grupo de servidores da Divisão de Segurança e Transporte do 
TRT/CE iniciou uma série de visitas a varas do trabalho do interior do estado e 
da Região Metropolitana de Fortaleza com o intuito de mapear pontos estruturais 

que necessitam de melhorias na área de segurança

 Membros da Rede de Governança Colaborativa do TRT/CE reuniram-se, no dia 
28 de outubro, para discutir, entre outros pontos, alterações em sua composição 
e definição do papel de cada um de seus representantes. O encontro foi na sala 

de sessões do Tribunal Pleno

 O Dia do Servidor foi comemorado em 
28 de outubro no TRT/CE. A programação 
contou com palestra motivacional e com 
a abertura da 1ª Mostra de Talentos de 

Servidores, com trabalhos artísticos, arte-
sanais e musicais
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 A disposição de patrões e de empregados cearenses em colocar fim a conflitos 
trabalhistas garantiu a quitação de R$ 6,2 milhões em dívidas. Os valores foram 
arrecadados durante a Semana Nacional da Conciliação, evento promovido pelo 
TRT/CE entre os dias 21 e 25 de novembro. No total, foram realizadas 1.180 

audiências, que resultaram em 643 acordos

 Terminou, no dia 26 de novembro, a 15ª 
Olimpíada Nacional da Justiça do Traba-

lho, ocorrida em Natal (RN). Os atletas da 
delegação do TRT/CE conquistaram 46 

medalhas, sendo 14 de ouro, 11 de prata 
e 21 de bronze, o que deixou o Regional 

em 10º lugar geral na competição

 Membros da Rede de Governança Colaborativa do TRT/CE reuniram-se, no dia Magis-
trados da Justiça do Trabalho do Ceará reuniram-se para a Semana de Formação Conti-
nuada – 2016, que aconteceu de 9 a 11 de novembro, no Hotel Praiano, em Fortaleza. 

O evento, organizado pela Escola Judicial, teve por objetivo promover discussões, debates 
e compartilhamento de boas práticas para o aprimoramento dos serviços judiciais e 

administrativos das varas do trabalho



35tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

Preocupados com a quantidade de acidentes de trabalho envolvendo trabalhadores 
cearenses, o Grupo de Comunicação O Povo e o Sindicato da Construção Civil do Ceará, 
em parceria com a Justiça do Trabalho do Ceará, realizaram, no dia 12 de dezembro, o 
Fórum Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho, no auditório do TRT/CE. O desem-
bargador Francisco José Gomes foi um dos palestrantes que falaram para um público de 

cerca de 250 pessoas

O dia 15 de dezembro foi especial para os servidores, magistrados, funcionários terceiri-
zados e estagiários da Justiça do Trabalho do Ceará. Nos jardins da casa-sede, cerca de 
250 pessoas confraternizaram na festa de fim de ano do órgão, ao som de coral natalino, 

apresentação do Papai Noel e show musicals

 No dia 16 de dezembro, a distribuição 
dos presentes doados aos filhos e netos 
dos catadores de material reciclável do 
Jangurussu encerrou as ações da cam-

panha natalina do TRT/CE de 2016
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1 pRESidênCiA

O gabinete da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região apresenta, para 
compor o Relatório Anual de Atividades de 2016, as principais ações que pontificaram a 
gestão desta Corte. 

Destacam-se os atos normativos editados, frutos da deliberação da Presidência e do Tribunal 
Pleno, os quais denominamos de Atos, Portarias, Provimentos, Recomendações e Resoluções. 

Merece destaque, de igual, a quantidade de despachos proferidos nos diversos tipos pro-
cessuais, além dos despachos em processos administrativos e expedientes em geral. 

Outrossim, destaca-se o quantitativo de expedientes de comunicação produzidos no ano de 2016. 

1.1 atos normativos

1.1.1 Atos

ATO Nº 48/2016
Dispõe sobre a extinção da Divisão de Legislação de Pessoal e a criação da Divisão de 
Saúde e dá outras providências.

ATO Nº 57/2016
Dispõe sobre as medidas adotadas em busca do equilíbrio orçamentário do Tribunal, em 
face dos cortes decorrentes da Lei nº 13.255/2016 e da MP nº 711/2016.

ATO Nº 60/2016
Adequa o Ato TRT7 GP 84/2009, que regulamenta o pagamento de ajuda de custo e 
transporte para magistrados e servidores do TRT – 7ª Região, ao disposto na Resolução 
CSJT nº 112/2012.

ATO Nº 62/2016
Regulamenta a realização de entrevistas de desligamento a serem aplicadas aos servidores 
nos casos de vacância por exoneração a pedido ou por posse em cargo inacumulável.

ATO Nº 65/2016 (Revogado)
Dispõe sobre as normas relativas ao horário de funcionamento, jornada de trabalho, 
registro eletrônico de ponto, controle e apuração da frequência dos servidores, serviço 
extraordinário e banco de horas do TRT da 7ª Região.

ATO Nº 66/2016 (Revogado)
Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e 
dá outras providências.

ATO Nº 67/2016
Dispõe sobre a atualização de dados cadastrais dos magistrados, juízes classistas e 
servidores aposentados, e pensionistas da Justiça do Trabalho da Sétima Região.

ATO Nº 68/2016
Altera o Ato TRT7 GP 57/2016, que dispõe sobre as medidas adotadas em busca do 
equilíbrio orçamentário do Tribunal.

ATO Nº 77/2016
Dispõe sobre a concessão da gratificação natalina aos magistrados e servidores do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7).
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ATO Nº 80/2016
Dispõe sobre a suspensão do atendimento ao público, das audiências e dos prazos pro-
cessuais durante o treinamento e implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT ) 
na Divisão de Execuções Unificadas, Leilões e Alienações Judiciais-DEULAJ.

ATO Nº 82/2016
Dispõe sobre procedimentos inerentes às provisões de encargos trabalhistas a serem 
pagos pelo Tribunal às empresas contratadas para prestar serviço de forma contínua e 
com mão de obra residente nas dependências do Tribunal da 7ª Região.

ATO Nº 88/2016
Designa as unidades responsáveis pela divulgação de informações relacionadas à pres-
tação de contas e a outros atos administrativos do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região, com o objetivo tornar transparente os atos de gestão e de incentivar nos juris-
dicionados o exercício do controle social da coisa pública e revoga o Ato nº 186/2014.

ATO Nº 93/2016
Dispõe sobre as normas relativas ao horário de funcionamento, jornada de trabalho, 
registro eletrônico de ponto, controle e apuração da frequência dos servidores, serviço 
extraordinário e banco de horas do TRT da 7ª Região.

ATO Nº 99/2016
Institui o Comitê de Gestão de Riscos do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e 
dá outras providências.

ATO Nº 102/2016
Altera o Ato TRT7 GP nº 420/2014, que disciplina o procedimento de conciliação dos 
feitos em segundo grau no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 103/2016
Altera o Ato nº 37/2009, majorando o limite de consignações facultativas para 35% da 
remuneração mensal.

ATO Nº 104/2016
Institui, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Sistema de Controle 
de Acumulação de Cargos, Empregos, Funções Públicas e de Aposentadorias e dá ou-
tras providências.

ATO Nº 108/2016
Altera o Ato TRT7 GP nº 93/2016, que dispõe sobre as normas relativas ao horário de 
funcionamento, jornada de trabalho, registro eletrônico de ponto, controle e apuração da 
frequência dos servidores, serviço extraordinário e banco de horas do TRT da 7ª Região.

ATO Nº 109/2016
Aprova a Cadeia de Valor do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 116/2016 (Revogado)
Atribui a função de Gestor das Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
no âmbito deste Tribunal, e revoga Ato TRT 7 nº 473/2014.

ATO Nº 122/2016
Altera o Ato TRT7 nº 94/2011.
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ATO Nº 123/2016
Disciplina o procedimento para requerimento e expedição de certidões no Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 126/2016
Altera o § 1º do art. 1º do Ato TRT7 nº 119/2010.

ATO Nº 131/2016
Dispõe sobre a designação do Juiz Diretor do Fórum Trabalhista de Caucaia.

ATO Nº 132/2016
Dispõe sobre a designação do Juiz Diretor do Fórum Trabalhista de Sobral.

ATO Nº 133/2016
Dispõe sobre a designação do Juiz Diretor do Fórum Trabalhista de Maracanaú.

ATO Nº 134/2016
Dispõe sobre a designação do Juiz Diretor do Fórum Autran Nunes, no Município de 
Fortaleza.

ATO Nº 135/2016 (Revogado)
Dispõe sobre a designação do Juiz Diretor do Fórum Trabalhista da Região Metropolitana 
do Cariri.

ATO Nº 139/2016
Dispõe sobre delegação de competência da Presidência à Diretoria-Geral da Secretaria 
e à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e 
revoga o Ato nº 54/2015.

ATO Nº 141/2016
Dispõe sobre a designação do Juiz Diretor do Fórum Trabalhista da Região Metropolitana 
do Cariri.

ATO Nº 146/2016
Atribui a função de Gestor das Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
no âmbito deste Tribunal.

ATO Nº 148/2016
Institui o Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região e revoga o Ato nº 249/2010.

ATO Nº 151/2016
Dispõe sobre a extinção da Divisão de Manutenção e sobre a criação da Divisão de 
Segurança e Transporte, dentre outras alterações administrativas no organograma.

ATO Nº 154/2016
Altera o Ato nº 378/2011, que institui a comissão responsável pelo e-Gestão e SIGEN no 
âmbito do TRT7.

ATO Nº 155/2016
Institui no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região os processos de desen-
volvimento de software e gerenciamento de serviços de TI.
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ATO Nº 156/2016
Altera o Ato TRT7 nº 139/2016.

ATO Nº 157/2016
Dispõe sobre a desvinculação do Setor de Capacitação e Desenvolvimento do Servidor 
da Divisão de Recursos Humanos e a vinculação à Divisão Executiva da Escola Judicial. 

ATO Nº 160/2016
Altera o Ato TRT7 nº 583/2014, que instituiu o Comitê de Gestão de Pessoas (CGP) no 
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 161/2016
Altera o Ato nº 152/2013, que instituiu o Comitê Gestor Regional do sistema Processo 
Judicial Eletrônico (PJe-JT) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 162/2016
Institui Comissão de Vistoria das unidades judiciárias do 1º Grau de Jurisdição do TRT 7ª 
Região, para o biênio 2016-2018.

ATO Nº 164/2016
Dispõe sobre o expediente do TRT da 7ª Região durante o recesso forense.

ATO Nº 165/2016
Dispõe sobre a extinção do Núcleo de Suporte e Tecnologia da Secretaria de Gestão 
Estratégica. 

ATO Nº 167/2016
Dispõe sobre a desvinculação de 2 (duas) funções comissionadas FC4 da Presidência 
deste Tribunal e a vinculação à 17ª e 18ª Varas do Trabalho de Fortaleza, ambas com 
atribuição de Calculista.

ATO Nº 168/2016
Institui a Semana de Formação Continuada da Magistratura do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 173/2016
Adequa o Ato TRT7 nº 339/2013 à Resolução CSJT nº 124/2013, alterada pelas Resolu-
ções CSJT nºs 148/2015 e 161/2016.

ATO Nº 174/2016
Estabelece o fluxo de encaminhamento dos relatórios de auditoria elaborados pela 
Secretaria de Controle Interno.

ATO Nº 175/2016
Altera o Ato nº 180/2010.

ATO Nº 180/2016
Altera o Ato TRT7 nº 61/2011, que instituiu o Núcleo Permanente de Métodos Consen-
suais de Solução de Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 183/2016
Dispõe sobre a suspensão dos prazos para pagamento e comprovação do depósito 
recursal, custas e emolumentos durante o período da greve dos bancários.

ATO Nº 187/2016
Retifica o art. 1º do Ato TRT7 nº 167/2016.
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ATO Nº 189/2016
Remessa de recursos ao TRT em fase de execução.

ATO Nº 191/2016
Dispõe sobre a criação do Núcleo de Distribuição e Cumprimento de Mandados e do Nú-
cleo de Manutenção, e sobre a transformação de 3 funções comissionadas (1 FC5, 1 FC4 
e 1 FC.3), em 2 funções comissionadas de Coordenador de Núcleo - FC6.

ATO Nº 196/2016
Altera o Ato nº 168/2016.

ATO Nº 221/2016
Estabelece, para os fins previstos no Ato TRT7 nº 183/2016, a data de encerramento da 
greve dos bancários.

ATO Nº 224/2016
Dispõe sobre a prorrogação da licença-paternidade e ao adotante, no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 226/2016
Altera o Ato TRT7 GP nº 160/2004, que institui e regulamenta o Título de Excelência 
Funcional no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 236/2016
Regulamenta a atualização anual de dados cadastrais de magistrados e servidores ati-
vos do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 245/2016
Retifica o Ato nº 191, de 16 de setembro de 2016, desta Presidência, publicado no DEJT 
de 16.09.2016.

ATO Nº 246/2016
Dispõe sobre a extinção do Núcleo de Gestão Estratégica.

ATO Nº 253/2016
Altera o Ato TRT7 nº 139/2016 que dispõe sobre delegação de competência da Presi-
dência à Diretoria-Geral da Secretaria e à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 266/2016
Suspende, nas Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, o 
atendimento ao público e outros serviços cartorários no período de 7 a 20 de janeiro de 
2017, para realizar o Cadastro de Liquidação e Execução - CLE.

ATO Nº 267/2016
Trata da conversão de processos físicos em fase de liquidação e execução em proces-
sos eletrônicos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

ATO Nº 281/2016
Fixa o horário de funcionamento da Divisão de Segurança e Transporte e dá outras pro-
vidências.

ATO Nº 282/2016
Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e 
dá outras providências.
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1.1.2 Portarias

PORTARIA Nº 02/2016
Constitui comissão multiprofissional para atuar no Processo TRT nº 3.490/2015.

PORTARIA Nº 04/2016
Vincula, a partir de 7 de janeiro de 2016, e até ulterior deliberação, os Exmos. Juízes do 
Trabalho Substitutos.

PORTARIA Nº 25/2016
Torna pública a relação de magistrados em acúmulo do exercício de jurisdição nos 
meses de janeiro a agosto de 2015, bem como retifica a relação de referente a setembro 
e outubro de 2015, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

PORTARIA Nº 27/2016
Torna pública a relação de magistrados em acúmulo do exercício de jurisdição nos 
meses de novembro e dezembro de 2015, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 
da 7ª Região.

PORTARIA Nº 91/2016
Reduz em aproximadamente 40% o quantitativo de postos de estágio no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, fixado anteriormente pela Portaria TRT7 
DG 770/2015.

PORTARIA Nº 94/2016
Determina que não haverá expediente na Sede do Tribunal e no Fórum Autran Nunes no 
dia 15 de agosto de 2016.

PORTARIA Nº 119/2016
Altera a composição do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Priori-
tária ao Primeiro Grau de Jurisdição e do Orçamento de Primeiro Grau.

PORTARIA Nº 170/2016
Define equipe de transição da administração atual para a nova administração eleita para 
o biênio 2016-2018.

PORTARIA Nº 180/2016
Constitui Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do 
Trabalho (SIGEP).

PORTARIA Nº 182/2016
Altera a portaria 800/2012, que dispõe sobre os componentes da Comissão Permanente 
de Informática do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

PORTARIA Nº 183/2016
Constitui o Comitê de Gestão do Teletrabalho.

PORTARIA Nº 188/2016
Retifica a Portaria da Presidência nº 648/2015 que tornou pública a relação de Magistrados 
da 7ª Região.

PORTARIA Nº 194/2016
Constitui o Comitê de implantação do Cadastro de Liquidação e Execução (CLE) no âmbito 
no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.
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PORTARIA Nº 232/2016
Transfere o feriado de 28 de outubro de 2016 (Dia do Servidor Público) para 31 de outubro 
de 2016 (segunda-feira).

PORTARIA Nº 248/2016
Constitui Comissão para revisão e conclusão da minuta do Regulamento Geral do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região.

PORTARIA Nº 257/2016
Altera a Portaria TRT7 nº 170/2016, que define a equipe de transição da administração 
atual para a nova administração eleita para o biênio 2016-2018.

PORTARIA Nº 258/2016
Altera a Portaria TRT7 nº 816/2014, que nomeou os componentes do Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho da 
7ª Região, para o biênio 2014/2016.

PORTARIA Nº 259/2016
Designa Desembargador para atuar como responsável pelo acompanhamento e fiscali-
zação do ajuste firmado entre este Tribunal e a Caixa Econômica Federal, por meio do 
Termo de Cooperação nº 01/2015, e revoga a Portaria nº 110/2016.

PORTARIA Nº 260/2016
Altera a Portaria nº 415/2015, que constituiu e nomeou os membros da Comissão de 
Ensino à Distância no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

PORTARIA Nº 261/2016
Altera a Portaria nº 43/2014, que constitui e nomeia os membros da Comissão para a 
Efetividade da Execução Trabalhista no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região.

PORTARIA Nº 284/2016 
Revoga a Portaria nº 711/2010 e nomeia os membros da Comissão Permanente de Gestão 
Ambiental, consoante disposto na Resolução Administrativa nº 280/2008.

PORTARIA Nº 287/2016
Altera a Portaria TRT7 nº 170/2016, que define a equipe de transição da administração 
atual para a nova administração eleita para o biênio 2016-2018.

PORTARIA Nº 305/2016
Revoga, a Portaria nº 470/2014 da Presidência deste Tribunal, que delegou competência 
à ANA PAULA BORGES DE ARAÚJO ZAUPA, para atuar como Ordenadora de Despesa 
do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

PORTARIA Nº 306/2016
Delega competência ao Diretor-Geral, CJ4, FRANCISCO JOSÉ PONTES IBIAPINA, 
para atuar como Ordenador de Despesa do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

PORTARIA Nº 313/2016 
Nomeia os componentes do Núcleo de Gestão Estratégica do Tribunal Regional do Tra-
balho da 7ª Região, para o biênio 2016-2018.
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PORTARIA Nº 317/2016 
Delega competência ao Secretário-Geral da Presidência.

PORTARIA Nº 325/2016
Delega competência ao Excelentíssimo Senhor Juiz Auxiliar da Presidência, PAULO RÉ-
GIS MACHADO BOTELHO, para analisar e autorizar o pagamento de honorários periciais.

PORTARIA Nº 333/2016
Revoga a Portaria nº 284/2016 e nomeia os membros da Comissão Permanente de Ges-
tão Ambiental, consoante disposto na Resolução Administrativa nº 280/2008.

PORTARIA Nº 334/2016
Nomeia os componentes da Comitê de Segurança institucional do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região, para o biênio 2016-2018 e revoga a Portaria nº 206/2015.

PORTARIA Nº 348/2016
Nomeia os componentes do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para o biênio 2016-2018, e revoga a Portaria 
nº 800/2012.

PORTARIA Nº 371/2016
Designa representantes da Justiça do Trabalho da 7ª Região para comporem o Comitê 
Estadual Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CEIEPT), instituído 
pelo Decreto nº 30.682/2011 do Estado do Ceará.

PORTARIA Nº 375/2016
Designa representante da Justiça do Trabalho da 7ª Região para compor a Comissão de 
Erradicação do Trabalho Escravo do Estado do Ceará (COETRAE/CE).

PORTARIA Nº 376/2016
Designa representante da Justiça do Trabalho da 7ª Região para compor o Comitê Es-
tadual Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condição Análoga à de 
Escravo e ao Tráfico de Pessoas.

PORTARIA Nº 377/2016
Dispõe sobre a transferência da comemoração alusiva ao Dia da Criação dos Cursos 
Jurídicos,Dia do Magistrado e Dia do Advogado, de 11 para 12 de agosto de 2016.

PORTARIA Nº 389/2016
Institui a Comissão Temporária para elaboração dos Procedimentos Operacionais Pa-
drão de Segurança Institucional – POPs no âmbito deste Regional.

PORTARIA Nº 404/2016
Nomeia os membros do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, para o biênio 2016/2018 e re-
voga a Portaria da Presidência nº 816/2014.

PORTARIA Nº 409/2016
Delega competência ao Secretário-Geral da Presidência e aos Assessores da Presidên-
cia e revoga a Portaria nº 317/2016.

PORTARIANº 422/2016
Altera a Portaria 447/2014, que instituiu a Rede de Governança Colaborativa do TRT da 
7ª Região.
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PORTARIANº 469/2016
Nomeia gerenciadores do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre este Tribunal 
e o Ministério do Trabalho e Emprego para acesso às informações constantes do cadas-
tro geral de empregados e desempregados (CAGED) e revoga a Portaria da Presidência 
nº 816/2014.

PORTARIA Nº 474/2016
Altera a Portaria TRT7.GP 447/2014, que instituiu a Rede de Governança Colaborativa 
do TRT da 7ª Região.

PORTARIA Nº 475/2016
Dispõe sobre a transferência da comemoração alusiva ao Dia da Justiça, de 8 para 19 
de dezembro de 2016.

PORTARIA Nº 540/2016
Institui a Rede de Governança Colaborativa do Tribunal Regional do Trabalho da 
7ª Região.

PORTARIA Nº 541/2016
Constitui os órgãos da Rede de Governança Colaborativa do TRT da 7ª Região.

PORTARIA Nº 544/2016
Gratificação acúmulo VICE-PRESIDENTE - janeiro a outubro de 2016.

PORTARIA Nº 573/2016
Determina que no exercício do ano 2017 além dos sábados e domingos, não haverá 
expediente, com exceção dos serviços de segurança dos prédios da Justiça do Trabalho 
da 7ª Região.

PORTARIA Nº 589/2016
Delega competência ao Vice-Presidente do Tribunal Regional da 7ª Região.

1.1.3 provimento Conjunto

PROVIMENTO CONJUNTO Nº 1/2016
Altera o Provimento Conjunto nº 06/2009 - Consolidação de Provimentos - para vedar a 
utilização do Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos 
(e-DOC) e Carta Precatória Eletrônica (CPE) no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho 
da 7ª Região.

1.1.4 Resoluções do tribunal

RESOLUÇÃO Nº 45/2016
Altera a Resolução TRT7 nº 386/2011, reajustando os dias e horários de realização das 
sessões dos órgãos julgadores deste Tribunal.

RESOLUÇÃO Nº 62/2016
Altera a a Resolução TRT7 nº 45/2016, que modificou a Resolução TRT7 nº 386/2011, 
redesignando os dias e horários de realização das sessões dos Órgãos Julgadores deste 
Tribunal.

RESOLUÇÃO Nº 67/2016
Devolve os antigos prédios que abrigavam as Varas do Trabalho de Crato e de Juazeiro 
do Norte à Secretaria do Patrimônio da União.
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RESOLUÇÃO Nº 124/2016
Proposição da Presidência que formula planilhas com as classificações de antiguidade 
dos Desembargadores, Juízes Titulares de Vara e Juízes do Trabalho Substitutos deste 
Regional, referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015.

RESOLUÇÃO Nº 188/2016
Regulamenta os parâmetros para a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho-PJe-JT, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

RESOLUÇÃO Nº 201/2016
Proposição formulada pela Comissão Permanente de Regimento Interno, no sentido de 
submeter ao Tribunal Pleno alterações no Regimento Interno deste Regional.

RESOLUÇÃO Nº 219/2016 
Altera as redações dos incisos II e III, do art. 2º da Resolução TRT7 nº 280/2008 que 
versa sobre Comissão Permanente de Gestão Ambiental.

RESOLUÇÃO Nº 223/2016 
Proposição da Presidência que institui solenidade de posse dos Magistrados escolhidos 
para o exercício das funções de Ouvidor-Geral e seu respectivo Substituto, no âmbito 
deste Tribunal.

RESOLUÇÃO Nº 224/2016 
Proposição da Presidência que institui solenidade de posse dos Magistrados escolhidos 
para o exercício das funções de Dirigentes da Escola Judicial, no âmbito da 7ª Região.

RESOLUÇÃO Nº 227/2016 
Aprova o Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

RESOLUÇÃO Nº 229/2016 
Aprova a revisão da Súmula nº 1 e a edição das Súmulas nº 11 e 12 do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 7ª Região e adia a apreciação das propostas de edição das demais 
súmulas.

RESOLUÇÃO Nº 230/2016 
Altera a composição das turmas deste Tribunal, formulada em virtude da posse de seus 
novos dirigentes.

RESOLUÇÃO Nº 232/2016
Compõe das comissões permanentes do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
relativas ao biênio 2016/2018, em virtude da posse de seus novos dirigentes

RESOLUÇÃO Nº 234/2016
Proposição Exposição de Motivos Nomeação e exoneração biênio 2016-201.8

RESOLUÇÃO Nº 241/2016
Indica o Juiz Paulo Régis Machado Botelho, Titular da 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza, 
para atuar como Juiz Auxiliar da Presidência até o final da gestão 2016/2018.

RESOLUÇÃO Nº 264/2016
Aprova a adoção de medidas administrativas, alterando o organograma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região.
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RESOLUÇÃO Nº 265/2016
Proposição da Presidência - Extinção da divisão de manutanção e criação da divisão de 
segurança e transporte.

RESOLUÇÃO Nº 277/2016
Aprova a Proposição da Presidência para desvinculação do Setor de Capacitação e 
Desenvolvimento do Servidor da Divisão de Recursos Humanos, e vinculação à Divisão 
Executiva da Escola Judicial.

RESOLUÇÃO Nº 296/2016
Altera a redação do art. 27 e inclui o parágrafo único ao art. 29 da Resolução nº 188/2016.

RESOLUÇÃO Nº 297/2016
Aprova o Plano de Obras deste Tribunal para o exercício de 2016.

RESOLUÇÃO Nº 299/2016
Aprova a proposição da presidência que extingue o Núcleo de Suporte e Tecnologia da 
Secretaria de Gestão Estratégica.

RESOLUÇÃO Nº 319/2016
Proposição da Presidência - Altera dois cargos de técnico judiciário especialidade segu-
rança e de técnico especialidade telefonia.

RESOLUÇÃO Nº 321/2016
Altera a portaria 736/2014, que nomeia os componentes do Comitê Gestor Regional da 
Politica Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e do Orçamento 
de Primeiro Grau.

RESOLUÇÃO Nº 346/2016
Cria o Núcleo de Distribuição e Cumprimento de Mandados e o Núcleo de Manutenção. 
Extingue o Setor de Distribuição e Cumprimento de Mandados e o Setor de Segurança 
e Comunicação. Vincula ao Núcleo de Manutenção o Setor de Central de Serviços de 
Manutenção e o Setor de Serviços de Infraestrutura Civil. Altera a Resolução nº 253/2011. 

RESOLUÇÃO Nº 411/2016

Proposta de criação de cargos e funções, em atendimento ao disposto na Resolução do 
vertente Conselho, de nº 63/2010.

RESOLUÇÃO Nº 412/2016
Aprova a proposição da Presidência de encaminhamento ao Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho de proposta de criação de cargos e funções  na Secretaria de Tecnologia da 
Informação.

RESOLUÇÃO Nº 413/2016
Altera a Resolução nº 253/2011 no que trata dos requisitos para o exercício da Função 
Comissionada FC-5.

RESOLUÇÃO Nº 427/2016
Propõe a alteração do § 6º, do artigo 9º, da Resolução nº 56/2015.

RESOLUÇÃO Nº 437/2016
Proposição da Presidência - Transformar 1 cargo de analista judiciária área administrativa 
em analista judiciário área judiciária.
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RESOLUÇÃO Nº 447/2016
Aprovar a Proposição da Presidência de deferimento do pedido de redistribuição por 
reciprocidade do cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, oriundo da vacância, 
em virtude de aposentadoria voluntária de ex-servidora.

RESOLUÇÃO Nº 458/2016
Extingue o Núcleo de Gestão Estratégica.

RESOLUÇÃO Nº 459/2016
Proposição da Presidência - ALterar 1 cargo de Analista Judiciário Área Administrativa 
para Analista Judiciário Área Apoio Especialidade Tecnologia da Informação.

RESOLUÇÃO Nº 491/2016
Aprovar a Escala de Plantões Judiciais do ano de 2017.

RESOLUÇÃO Nº 492/2016
Proposição da Presidência - Escala de férias dos Juízes de 1ª instância do ano de 2017.

RESOLUÇÃO Nº 496/2016
Proposição transformação de cargos.

RESOLUÇÃO Nº 544/2016
Proposição da Presidência Alinhamento do plano estratégico do trt7 ao plano estratégico 
da justiça do trabalho e às metas nacionais do judiciário nacional.

1.2 ativiDaDe JuDiCiária (PeríoDo De referênCia: De 01/01/2016 a 31/12/2016)

PROCESSOS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE QUANTIDADE

RECEBIDOS PELO PRESIDENTE 3
DECIDIDOS PELO PRESIDENTE 0
ENCAMINHADOS PARA A DISRIBUIÇÃO 7
AGUARDANDO DECISÃO DO PRESIDENTE 2

DISSÍDIOS COLETIVOS QUANTIDADE
AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIOS COLETIVOS 
REALIZADAS 21

ACORDOS HOMOLOGADOS EM DISSÍDIOS COLETIVOS 0

RECURSOS DE REVISTA QUANTIDADE
INTERPOSTOS 3.643
CONCLUSOS 4.184
ADMITIDOS 238
NÃO ADMITIDOS 3.127
BAIXADOS - ACORDO/DESISTÊNCIA/FUNGIBILIDADE 117

PENDENTES

SUSPENSOS OU SOBRESTADOS 49
EXCETO SUSPENSOS OU 
SOBRESTADOS 1.385

TOTAL 1.434
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RECURSOS ORDINÁRIOS QUANTIDADE
INTERPOSTOS 64
CONCLUSOS 42
RECEBIDOS 47
NÃO RECEBIDOS 13
BAIXADOS - ACORDOS/DESISTÊNCIA/FUNGIBILIDADE 2

PENDENTES

SUSPENSOS OU SOBRESTADOS 2
EXCETO SUSPENSOS OU 
SOBRESTADOS 25

TOTAL 27

AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA QUANTIDADE
INTERPOSTOS 2.128
REMETIDOS AO TST 1.592
PENDENTES DE REMESSA 303

AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO QUANTIDADE
INTERPOSTOS 6
REMETIDOS AO TST 2
PENDENTES DE REMESSA 1

RECURSOS DE COMPETÊNCIA HIERARQUICAMENTE 
SUPERIOR - STF/STJ QUANTIDADE

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS ENCAMINHADOS AO STF 0
AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
ENCAMINHADOS AO STF 0

CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENCAMINHADOS AO STJ 0

ARRECADAÇÃO VALOR 
(EM REAIS)

CUSTAS PROCESSUAIS ARRECADADAS 19.932,79
EMOLUMENTOS ARRECADADOS 1.620,56
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0
IMPOSTO DE RENDA 0
TOTAL 21.553,35

DESPACHOS QUANTIDADE
EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (Físicos) 262
EM PROCESSOS JUDICIAIS (Físicos) 867
PJE 2º GRAU 2.506
PROAD 1.669
TOTAL 5.304

1.3 ExpEdiEntES diVERSOS

TIPO QUANTIDADE
OFÍCIOS 586
MEMORANDOS 26
TOTAL 612
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2 ViCE-pRESidênCiA

Sob a Presidência do Exmo. Desembargador do Trabalho Dr. Plauto Carneiro Porto, 
que findou em 14/06/2016, com a eleição dos novos dirigentes do Tribunal e conse-
qüente recomposição das comissões permanentes, a Comissão Permanente de Regi-
mento Interno submeteu ao Pleno proposição para fins de adequar o regimento Interno 
às determinações superiores da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (item 4.1.3 
da Ata de Correição Ordinária realizada nesta Corte, em 2014), do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT nº 104/2012), e do Conselho Nacional de Justiça 
(Resolução CNJ nº 202/2015, bem como à Decisão nos autos do Procedimento de Controle 
Administrativo nº 0005214-11.2014.2.00.0000). A proposição foi aprovada por meio da Reso-
lução Nº 201/2016, resultando na alteração de diversos dispositivos do Regimento Interno. 

Também sob a Presidência do Exmo. Desembargador do Trabalho Dr. Plauto Carneiro Por-
to, a Comissão Permanente de Jurisprudência deu continuidade ao trabalho que havia ini-
ciado em 2015, tendo submetido ao Pleno a apreciação de cinco propostas de súmula. Duas 
dessas propostas foram aprovadas em julho de 2016 e se transformaram nas súmulas 11 e 
12. As demais ainda se encontram pendentes de apreciação. 

Desse modo, o trabalho de uniformização de jurisprudência do Tribunal Regional da 7ª 
Região passou a contar no ano de 2016 com um total de 12 (doze) súmulas e 3 (duas) 
teses prevalecentes. 

Já sob a Presidência do Exmo. Desembargador do Trabalho Dr. Jefferson Quesado Júnior, 
que teve início em 15 de junho de 2016, o pleno do Tribunal resolveu criar a comissão de Inci-
dente de Uniformização de Jurisprudência, não mais existindo a antiga Comissão Permanente 
de Jurisprudência.

Foi criada pelo então Corregedor, hoje vice-Presidente, Desembargador Jefferson Quesado 
Júnior, a Comissão para Efetividade da Execução, em fevereiro de 2014, através da Portaria 
CReg. nº 45/2014, que tem por objetivo auxiliar as varas com acumulo processual e, atual-
mente, a citada comissão é presidida pelo citado Vice-Presidente, por delegação da Correge-
doria Regional, através da Portaria 103/2016, e, em novembro de 2016, foi editada a Portaria 
VPres. nº 01/2016 designando os servidores Ana Karina Menezes Bessa, Robson Lueders 
Martins e Aline de Almeida Gomes, para atuarem nas citadas varas e no decorrer do ano de 
2016, entre 09 de novembro a 13 de dezembro, foram praticados os seguintes atos processuais: 
despachos – 301, SIARCOS –105, BACENJUD - 641, RENAJUD – 655, INFOJUD – 99.
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3 CORREGEdORiA REGiOnAl

Com o propósito de dar cumprimento ao disposto no art. 112, inciso X, do Regulamento Geral 
deste Regional, apresentamos, a seguir, o Relatório das atividades da Secretaria da Correge-
doria Regional, durante o exercício de 2016.

3.1 SECREtARiA dA CORREGEdORiA

Das atiViDaDes Gerais

Neste exercício, a Secretaria da Corregedoria Regional procurou, da melhor forma possível, 
desempenhar as atribuições e encargos a ela confiados, seja no assessoramento ao então 
Corregedor, até 10 de junho de 2016, Excelentíssimo Senhor Desembargador Jefferson 
Quesado Júnior, como ao despendido ao Excelentíssimo Senhor Durval César de Vascon-
celos Maia, que ocupa o cargo de Corregedor Regional a partir de sua posse, ocorrida em 
11 de junho de 2016. 

Nesse desiderato, prestou, ainda, esclarecimentos de caráter administrativo às Secretarias 
das Varas Trabalhistas, sempre que solicitados, atuando ainda no atendimento ao público, 
dentre outras rotinas administrativas, conforme seguem relacionadas abaixo.

Da assessoria à correGeDoria

Auxiliou a Secretaria de Tecnologia da Informação deste Regional, no aprimoramento do 
Sistema de Consulta a Dados Operacionais - SICOND, um projeto pioneiro de correição 
virtual, sem custos adicionais para o Tribunal, que inclusive está integrado ao Sistema PJE 
como programa satélite, e vem sendo adotado por outros Tribunais, tendo inclusive recebido 
servidores de outros Tribunais, com o objetivo de auxiliá-los na compreensão, implantação 
e repasse dos dados técnicos e procedimentais do mencionado sistema, a exemplo dos 
servidores do Tribunal da 14ª Região. O atual SICOND era anteriormente denominado como 
SIGEN. O sistema, além de dados necessários à gestão administrativa, fornece dados im-
prescindíveis à Correição Virtual, que foi implantada neste Regional no ano de 2014, com o 
objetivo de agilizar o acompanhamento da prestação jurisdicional, com exame da produtivi-
dade, da observância dos prazos e dos procedimentos adotados nas três fases do proces-
sos (conhecimento, liquidação e execução). O referido sistema ainda desponta como um 
ótimo instrumento de gestão, seja para acompanhamento dos números pela administração, 
como pelos Diretores das Secretarias de Varas.

Juízes substitutos

A Secretaria da Corregedoria mantém-se responsável pela elaboração mensal da planilha e pelo 
controle diário da substituição dos Magistrados, por força do Ato da Presidência de nº 201/2012, 
que delega à Corregedoria Regional do Tribunal da 7ª Região a coordenação e o planejamento 
das substituições dos juízes nas Varas do Trabalho da 7ª Região. Ante o diminuto quadro de ma-
gistrados foi publicada a Resolução nº 56, de 03 de março de 2015, sendo vinculado um Juiz do 
Trabalho Substituto para cada Vara da Capital e, de forma compartilhada, nos grupos Varas do 
Trabalho de Eusébio e Pacajus, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Caucaia, 1ª e 2ª Varas do Trabalho 
de Sobral e 1ª e 2ª Vara do Trabalho de Maracanaú, medida consubstanciada através da Portaria 
de nº 04, de 07 de janeiro de 2016, da Presidência deste Regional.

Foram elaboradas de 12 (doze) planilhas de designações mensais de magistrados e 12(doze) 
planilhas de designações mensais de rodízio de magistrados para o interior. Objetivando uma 
melhor coordenação do trabalho de realizar as substituições, evitando-se lacunas no exercício ju-
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risdicional deste Tribunal, a Secretaria da Corregedoria mantém permanente contato com o Setor 
de Magistrados, Setor Médico e a Secretaria da Presidência deste Tribunal.
Procedeu ao devido cadastro no Sistema de Gratificação de Magistrados, de acordo com o ma-
nual respectivo, lançando as designações de magistrados feitas pela Corregedoria Regional para 
atuarem nas unidades jurisdicionais deste Tribunal, para fim de pagamento da Gratificação por 
Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ), instituída pela Lei nº 13.095/2015.

expeDição De atos

Durante o exercício de 2016, esta Secretaria expediu os atos a seguir esboçados:

a) atendeu a inúmeras solicitações de pesquisas, através dos sistemas SPT1, SPT2, 
PJe e e-gestão/SICOND, e solicitou esclarecimentos acerca da falta de celeridade 
na tramitação processual das Varas;

b) 49 ofícios; 

c) 08 memorandos;

d) 3.456 “e-mails”;

e) 178 malotes digital recebidos;

f) 89 malotes digital enviados;

g) publicou 43 editais, referentes às Correições Ordinárias realizadas nas Varas do 
Trabalho da 7ª Região;

h) elaborou e publicou 42 Atas de Correições Ordinárias realizadas nas Varas 
Trabalhistas; 

i) atendeu a todas as demandas de solicitação de informações e de providências, ema-
nadas por despacho da CORREGEDORIA NACIONAL do CONSELHO NACIONAL 
de JUSTIÇA, a par da vigência da Resolução CNJ nº 135/2011, que regulamenta o 
processo administrativo disciplinar contra magistrados, na forma de processo eletrô-
nico, autuado no Sistema de Processo Eletrônico denominado de e-CNJ;

j) assessoramento nos processos originários de Reclamação Disciplinar, de Repre-
sentação contra magistrados, Reclamação Correicional ou Correição Parcial, e o 
efetivo cumprimento das determinações proferidas em despachos interlocutórios e 
nas decisões monocráticas, à luz da Resolução CNJ nº 135/2011;

k) expediu e publicou 143 (cento e quarenta e três) portarias;

l) elaborou 12 (doze) planilhas de designação mensal de magistrados e 12 (doze) pla-
nilhas de designações mensais de rodízio de magistrados para as Varas do interior.

participação atiVa no DesenVolVimento Das rotinas aDministratiVas, JuDiciais e eletrônicas Do tribunal

Reuniu-se com a Diretoria de Informática visando ao aprimoramento do projeto pioneiro de Cor-
reição Virtual, com o desenvolvimento, sem custos adicionais para o Tribunal, do Sistema de Con-
sulta de Dados Operacionais - SICOND, inclusive recebendo servidores de outros Regionais (14ª 
Região - Rondônia e Acre) para repasse de dados técnicos e procedimentais referentes à correi-
ção virtual e outros dados estatísticos.
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Ademais, a Secretaria da Corregedoria atuou junto às Varas do Trabalho da 7ª Região na ativida-
de de fiscalização, mas também na busca de soluções jurídico-administrativas requeridas pelas 
unidades de 1ª instância, junto à Presidência e demais setores administrativos deste Regional. 

Juízes substitutos

A Secretaria da Corregedoria restou responsável pela elaboração mensal da planilha e pelo con-
trole diário da substituição dos Magistrados, por força do Ato nº 201/2012, que delega à Correge-
doria Regional do Tribunal da 7ª Região a coordenação e o planejamento das substituições dos 
juízes nas Varas do Trabalho da 7ª Região. Ante o diminuto quadro de magistrados foi publicada 
a Resolução nº 56, de 03 de março de 2015, sendo vinculado um Juiz do Trabalho Substituto 
para cada Vara da Capital e de forma compartilhada nos grupos Varas do Trabalho de Eusébio 
e Pacajus, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Caucaia, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Sobral e 1ª e 2ª 
Vara do Trabalho de Maracanaú, conforme Portaria de nº 04/2016, de 07 de janeiro de 2016, da 
Presidência deste Regional. 

Foram elaboradas de 12(doze) planilhas de designações mensais de magistrados e 12(doze) 
planilhas de designações mensais do rodízio para o interior. E para o controle diário das substitui-
ções, é mantido permanente contato com o Setor de Magistrados, Setor Médico e a Secretaria da 
Presidência.

promoção/remoção/posse De maGistraDos

Não houve promoção de Magistrados no ano de 2016. Foi removida a este Sétimo Regional, 
oriunda da 2ª Região, a Doutora JORGEANA LOPES DE LIMA, Juíza do Trabalho substituta, nos 
termos do Ato da Presidência de nº 179/2016.

correições orDinárias 

As Correições Ordinárias do ano de 2016 foram realizadas de acordo com o seguinte calendário:

VARAS CAPITAL E INTERIOR PERÍODO

16ª VARA DE FORTALEZA 11 a 13/01/2016
17ª VARA DE FORTALEZA 18 a 20/01/2016
18ªVARA DE FORTALEZA 25 e 26/01/2016
1ª VARA DO TRABALHO DE CAUCAIA 02 a 05/02/2016
2ª VARA DO TRABALHO DE CAUCAIA 02 a 05/02/2016
VARA DO TRABALHO DE BATURITÉ 16 e 17/02/2016
VARA DO TRABALHO DE QUIXADÁ 23 e 24/02/2016
1ª VARA DO TRABALHO DE MARACANAÚ 03, 04 e 07/03/2016
VARA DO TRABALHO DE ARACATI 15 e 16/03/2016
VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO 28 a 30/03/2016
VARA DO TRAB. DE TIANGUÁ 06 a 08/04/2016
VARA DO TRABALHO DE CRATEÚS 13 a 15/04/2016
VARA DO TRABALHO DE IGUATU 18 a 20/04/2016
VARA DO TRAB. LIMOEIRO DO NORTE 27 a 29/04/2016
VARA DO TRABALHO DE PACAJUS 04 a 06/05/2016
2ª VARA DO TRABALHO DE MARACANAÚ 23 a 25/05/2016
1ª VARA DO TRABALHO DO CARIRI 30/05 a 02/06/2016
2ª VARA DO TRABALHO DO CARIRI 30/05 a 02/06/2016
3ª VARA DO TRABALHO DO CARIRI 30/05 a 02/06/2016
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VARAS CAPITAL E INTERIOR PERÍODO
1ª VARA DO TRABALHO DE SOBRAL 06 a 09/06/2016
2ª VARA DO TRABALHO DE SOBRAL 06 a 09/06/2016
1ª VARA DE FORTALEZA 13 a 15/06/2016
VARA DO EUSÉBIO 27 a 29/06/2016
3ª VARA DE FORTALEZA 04 a 06/07/2016
4ª VARA DE FORTALEZA 11 a 13/07/2016
2ª VARA DE FORTALEZA 18 a 20/07/2016
6ª VARA DE FORTALEZA 08 a 10/08/2016
7ª VARA DE FORTALEZA 16 a 18/08/2016
5ª VARA DE FORTALEZA 22 a 24/08/2016
8ª VARA DE FORTALEZA 29 a 31/08/2016
9ª VARA DE FORTALEZA 08 e 09/09/2016
10ª VARA DE FORTALEZA 12 a 14/09/2016
11ª VARA DE FORTALEZA 14 a 16/09/2016
12ª VARA DE FORTALEZA 19 a 21/09/2016
13ª VARA DE FORTALEZA 03 a 05/10/2016
14ª VARA DE FORTALEZA 05 a 07/10/2016
15ª VARA DE FORTALEZA 10, 11 e 13/10/2016
16ª VARA DE FORTALEZA 28/11 a 30/11/2016
17ª VARA DE FORTALEZA 30/11 a 02/12/2016
18ªVARA DE FORTALEZA 05 a 07/12/2016
1ª VARA DO TRABALHO DE CAUCAIA 12 a 14/12/2016
2ª VARA DO TRABALHO DE CAUCAIA 14 a 16/12/2016

Destaque-se que as 16ª, 17ª, 18ª Varas do Trabalho de Fortaleza, bem como a 1ª e a 2ª Varas 
do Trabalho de Caucaia foram submetidas à Correição nos meses janeiro e fevereiro de 2016 
e, posteriormente, em novembro e dezembro de 2016, tendo em vista não terem sido referidas 
Varas analisadas em 2015, em decorrência da exigüidade de tempo, motivada pelo movimento 
paredista dos servidores do Poder Judiciário, o que prejudicou o cumprimento integral do calen-
dário de correições naquele ano, sendo concluído em 2016.

Nas correições ordinárias, realizadas presencialmente nas Varas da Capital e do interior do 
Estado, foi feita a observância dos prazos, tanto em processos físicos como do Pje, para rea-
lização de audiências. O levantamento da quantidade e prazos de atos das Secretarias e dos 
Juízes, observando-se a média para realização das tarefas, assim como as pendências de 
processos conclusos para julgamento, tanto na faze de conhecimento, como na execução. É 
feita, ainda, a observância e registro dos valores efetuados pelos Juízos, relativos a pagamentos 
aos reclamantes, assim como custas processuais e registro de contribuição previdenciária.

Determinações e recomenDações

Após as observações constatadas nas correições, são lavradas determinações e recomenda-
ções às Secretarias e aos Juízes, dentre as quais destacamos as seguintes: 

"12.1.3 - Sejam mantidos esforços para a permanente redução do acervo dos processos na 
fase de execução, inclusive as execuções fiscais e previdenciárias, em consonância com a re-
comendação contida no art. 1º do Provimento nº 3/2013, da Corregedoria Regional, utilizando-
se de todas as ações coercitivas insculpidas nas Recomendações CGJT nº 001 e 002/2011, 
assim como no Provimento nº 6/2012, deste Regional. O Excelentíssimo Senhor Corregedor 
Regional recomenda ainda aos Senhores Juízes titulares e Substitutos que todos os proces-
sos que tramitam na Vara, inclusive na fase de execução, à medida do possível, sejam colo-
cados em pauta para conciliação, a fim de solucionar com maior brevidade possível o litígio 
trabalhista, nos termos do Provimento nº 1/2014, da Corregedoria Regional;"
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"12.2.1 - Sejam proferidas sentenças de mérito com dispositivos claros e completos, não se 
reportando o magistrado aos termos da fundamentação ou simplesmente a remissão às alí-
neas da petição inicial, sem especificar as verbas e parâmetros da condenação, nos termos 
do art. 120 da Consolidação dos Provimentos do Tribunal Regional do trabalho da 7ª Região;"

"12.2.2 - Rigor no julgamento e na cobrança dos processos conclusos, devendo o Excelen-
tíssimo Senhor Juiz Titular da Vara, ou quem suas vezes fizer, oficiar à Corregedoria acerca 
dos processos pendentes com prazos superiores ao inscrito no parágrafo 3º do artigo 6º da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

correição permanente

Esta Secretaria, em 2016, deu continuidade ao sistema de acompanhamento na movimen-
tação das atividades nas unidades de 1ª instância, com a verificação mensal das atividades 
desenvolvidas pelas Varas, via sistema informatizado de acompanhamento processual - SPT1 
e E-GESTÃO/SICOND. Assim como ocorre nas correições ordinárias, os dados disponíveis 
relativos ao acúmulo de processos e tempo médio de realização das tarefas nas Varas da 
capital e no interior foram mensalmente analisados e solicitadas as providências nos casos de 
congestionamentos detectados.

Este sistema de trabalho permitiu às Varas terem uma maior compreensão do desenvolvimen-
to das suas atividades ao longo do ano, facilitando a organização e planejamento das tarefas 
nelas realizadas, além de proporcionar melhor adaptação das unidades jurisdicionais aos sis-
temas E-GESTÃO/SICOND e PJe.

acompanhamento Das metas prioritárias Do CNJ

Juntamente com a Secretaria de Gestão Estratégica e Estatística, a Secretaria da Correge-
doria realizou o acompanhamento das metas prioritárias do CNJ para o Poder Judiciário, em 
especial os processos da Meta 2 para o ano de 2010: Julgar todos os processos trabalhistas 
de conhecimento distribuídos, até 31 de dezembro de 2007, Meta 1 para o ano de 2016: julgar 
quantidade maior de processos do conhecimento do que os distribuídos em 2016 e Meta 2 
de 2016: baixar quantidade maior de processos de execução que o total de casos novos de 
execução em 2016.

comissão para efetiViDaDe nas execuções

No exercício de 2016, o Excelentíssimo Senhor Corregedor Regional, Desembargador Jeffer-
son Quesado Júnior, visando auxiliar nas Varas do Trabalho, especialmente na confecção de 
despachos e notificações na execução, deu continuidade aos trabalhos da Comissão para 
Efetividade nas Execuções, comissão esta criada em fevereiro de 2014, através da Portaria nº 
43/2014, da Presidência deste Tribunal, composta pelos seguintes servidores do seu Gabine-
te: Ana Karina Menezes Bessa, Aline de Almeida Gomes e Robson Luerders Martins. Encer-
rada em 04/03/2016, a Comissão para Efetividade da Execução analisou e despachou 17.440 
(dezessete mil, quatrocentos e quarenta) processos, dos quais foram arquivados 14.190 (qua-
torze mil, cento e noventa), números que levaram este Regional a figurar em primeiro lugar 
dentre os regionais em cumprimento de metas da execução nos anos de 2014 e 2015. Em 
outubro de 2016, foi criado, o Grupo de Apoio às Varas do Trabalho, por meio da Portaria nº 
01, de 11 de outubro de 2016, composta pelos mesmos servidores, que atuaram na 1ª Vara 
do Trabalho de Fortaleza, no período de 07/03 a 10/06/2016, tendo elaborado 763 (setecentos 
e sessenta e três) despachos, 1.050 (mil e cinquenta) RENAJUD/SIARCO/INFOJUD e 1.218 
(mil, duzentos e dezoito) BACENJUD.

A fim de melhor ilustrarmos as informações supra, anexamos cópia da última Ata de correição de 
2016, realizada na 18ª Vara do Trabalho de Fortaleza.
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3.2 diViSãO dE ExECUçÕES UniFiCAdAS, lEilÕES E AliE-
nAçÕES JUdiCiAiS

A Divisão de Execuções Unificadas, Leilões e Alienações Judiciais-DEULAJ é composta por 
1(um) Juiz do Trabalho Coordenador e 1(um) Juiz Auxiliar, sendo o primeiro designado, li-
vremente, pelo Corregedor Regional, dentre os juízes substitutos do quadro deste Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região, e o segundo designado igualmente pelo Corregedor Re-
gional, dentre os Juízes do Trabalho Substitutos componentes da Comissão para a Efetivida-
de da Execução Trabalhista, criada pela Portaria 43/2014 da Presidência desta Corte, para 
períodos de auxílio mensais, em forma de rodízio.

Incumbe ao Juiz Coordenador a prática de todos os atos decisórios nos feitos em trâmite na 
Divisão, podendo, como tal, atuar em processos de quaisquer Varas Trabalhistas da jurisdição 
deste Regional.

A secretaria da DEULAJ é composta por um diretor de secretaria e 8 servidores, distribuídos 
em 3 núcleos: Núcleo de Execuções Especiais (NEE) com 4(quatro) integrantes, Núcleo de 
Leilões e Alienações Judiciais (NLAJ) constituído de 2(dois) servidores e Núcleo de Pesquisa 
Patrimonial (NPP) com apenas 2(dois) servidores, cada qual com atuação direcionada à sua 
respectiva finalidade.

O Núcleo de Execuções Especiais (NEE) tem por função precípua o processamento do Pro-
cedimento de Unificação de Execuções (PUE), relativamente a devedores alvos de relevante 
pluralidade de execuções, nas modalidades de Regime Especial de Pagamento (REP) e Re-
gime Especial de Execução (REE).

Por sua vez, o Núcleo de Pesquisa Patrimonial (NPP), unidade de apoio ao Regime Especial 
de Execução (REE), tem por finalidade precípua a pesquisa patrimonial dos grandes deve-
dores no âmbito deste Regional, com vistas à localização de bens e valores do respectivo 
executado, bastantes à satisfação de sua dívida consolidada.

Já o Núcleo de Leilões e Alienações Judiciais (NLAJ) tem por atribuição a realização do Leilão 
Público Unificado da Justiça do Trabalho, bem como os procedimentos para alienação por inicia-
tiva particular, relativamente às varas do trabalho da capital e região metropolitana, realizando 
as diligências necessárias à efetivação da alienação judicial, até a entrega do bem objeto da 
venda ao arrematante, tudo conforme a Consolidação dos Provimentos do TRT 7ª Região.

Apresentados os parâmetros gerais da estrutura organizacional, passo a discriminar informa-
ções relevantes desta Divisão no ano de 2016.

atribuições e competências

DISCRIMINAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS - ANO 2016

Apoiar o processamento de execuções trabalhistas. 
Prover mecanismos para maior eficiência na localização de bens penhoráveis e pessoas. 
Ampliar meios de execuções trabalhistas para efetiva satisfação dos créditos em menor tempo
Atuar junto às Varas do Trabalho com acentuado volume de ações em fase de execução, com po-
deres administrativos e jurisdicionais, além de outros inerentes à atribuição, que se demonstrem 
necessários.
Realizar Leilão Público Unificado das varas da capital e região metropolitana.
Realizar expropriação por iniciativa particular de penhorados nas varas da capital e região metropo-
litana.
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DISCRIMINAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS - ANO 2016 (cont.)
Devolver as execuções fiscais de todas as varas de Fortaleza-CE.
Reunião e execução de grandes devedores trabalhistas.
Julgar Embargos à Execução e à Arrematação, além das Exceções de pré-executividade.
Confecção de Cálculos.
Expedição de Alvarás, Notificações, Mandados, Ofícios.
Busca de bens dos executados através dos convênios: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, CCS, 
CAGED, SIMBA, COAF, SIARCO, SACI, SIASG, DETRAN, ARISP.

QuantiDaDe De processos recebiDos e DeVolViDos

Processos Recebidos em 2016 1043 (mil e quarenta e três)

Processos Devolvidos em 2016 4480 (quatro mil quatrocentos e oitenta)

3.2.1 nÚClEO dE ExECUçÕES ESpECiAiS

acerVo De processos na DiVisão De execuções em 19/01/2016

Total de processos físicos tramitantes em 
19/01/2016 2.874 (dois mil oitocentos e setenta e quatro processos)

Total de processos eletrônicos tramitan-
tes em 19/01/2016 300 (trezentos processos)

3.2.2 nÚClEO dE lEilÕES E AliEnAçÕES JUdiCiAiS

leilões e alienações JuDiciais

LEILÕES JUDICIAIS EM 2016
DATAS Valores Arrecadados 
30/06/16 R$ 728.837,75
01/12/16 R$ 1.640.097,27

TOTAL R$ 2.368.935,02 (dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e 
trinta e cinco reais e dois centavos)

FEIRÃO JUDICIAL EM 2016
DATAS Valores Arrecadados
21/09/16 R$ 10.482,00
22/09/16 R$ 192.288,10
23/09/16 R$ 25.892,50

TOTAL R$ 228.662,60 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais 
e sessenta centavos)

A presente Divisão açambarca as atividades relacionadas aos leilões públicos unificados das 18 
(dezoito) Varas do Trabalho de Fortaleza e das Varas Trabalhistas da Região Metropolitana: 1ª 
e 2ª VT de Maracanaú, VT de Pacajus, 1ª e 2ª VT de Caucaia e VT de Eusébio.

Todas as notificações, mandados notificatórios e de remoções, ofícios, alvarás, autos e car-
tas de arrematação e demais expedientes relacionados aos leilões são de competência da 
DEEHPLJ. Compete, ainda, à DEEHPLJ todos os despachos e julgamento dos Embargos à 
Arrematação e demais incidentes decorrentes da hasta pública.
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A alienação por iniciativa particular insculpida no art. 685-C do Código de Processo Civil, apli-
cado subsidiariamente ao processo do trabalho, intitulado neste Regional como feirão judicial, 
foi outra forma encontrada para a expropriação de bens que se encontravam no depósito dos 
leiloeiros, levando-se em conta a necessidade de se imprimir celeridade no procedimento de 
venda com vistas a minimizar a ação do tempo e a consequente depreciação desses itens.

3.2.3 nÚClEO dE pESQUiSA pAtRiMOniAl

processos Que se encontram no núcleo De pesQuisa patrimonial

Investigados CNPJ Processo Piloto

João M. F. L. Pinheiro – Gastronomia – EPP 08.196.733/0001-55 0001616-18.2013.5.07.0007
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e 
Apoio à Gestão em Saúde- IDGS 09.359.705/0001-74 0000364-26.2012.5.07.0003

Coco Beach Empreendimentos, Diversão, Im-
portação e Turismo LTDA - EPP 04.208.816/0001-66 0187000-93.2009.5.07.0007

Organização Educacional Evolutivo LTDA 00.874.429/0001-08 0001893-05.2011.5.07.0007
CARBOPAR - CARBOMIL Participações Mine-
ração e Administração S/A 06.080.985/0001-99 0000763-58.2013.5.07.0023

MAP Serviços Técnicos LTDA 07.417.330/0001-26 0001519-07.2011.5.07.0001
Química Farmacêutica Gaspar Viana S/A 07.197.551/0001-36 0001550-49.2010.5.07.0005
BEX – Brasil Exportação de Castanhas 05.719.141/0001-82 0091600-51.2007.5.07.0030 

3.3 ASSESSORiA tÉCniCA dE ApOiO ÀS ExECUçÕES tRAbAlhiStAS

processos De GranDes DeVeDores trabalhistas Que tramitam na assessoria técnica De  
apoio às execuções trabalhistas

Processos

Interpar
Associação Beneficente Cearense de Reabilitação-ABCR
Guerino Cipolla
Organizações Paratodos
Instituto de Medicina Infantil
Hospital Batista Memorial
Ceará Sporting Club
Fortaleza Esporte Clube
Ferroviário Atlético Clube
Santa Casa de Misericórdia
Lisboa Empreendimentos
Dmarket
Hospital e Maternidade Angeline
Órgão Gestor de Mão-de-Obra – OGMO
Organização Educacional Evolutivo LTDA



61tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

4 dESEMbARGAdORES

4.1 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR
AntOniO MARQUES CAVAlCAntE FilhO

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 156

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS DILIGÊNCIA PRT SUSPENSOS OU 
SOBRESTADOS SALDO

JANEIRO 102 94 3 1 100 156

FEVEREIRO 109 120 4 10 83 126

MARÇO 115 117 4 3 65 105

ABRIL 80 95 3 4 56 78

MAIO 69 22 3 0 45 113

JUNHO 142 150 3 36 21 83

JULHO 127 157 3 7 22 71

AGOSTO 123 99 3 15 30 99

SETEMBRO 109 66 1 0 19 141

OUTUBRO 74 124 1 1 27 94

NOVEMBRO 55 53 2 13 0 351

DEZEMBRO 27 69 2 17 0 328

TOTAL 1.132 1.166 32 107

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015) = 17
MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 50 25 42

FEVEREIRO 38 79 1

MARÇO 46 37 10

ABRIL 53 50 13

MAIO 63 17 58

JUNHO 67 78 47

JULHO 77 79 45

AGOSTO 61 94 12

SETEMBRO 42 23 31

OUTUBRO 53 83 1

NOVEMBRO 57 25 33

DEZEMBRO 34 65 2

TOTAL 641 655
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior (2015) = 0
MÊS RECEBIDOS LAVRADOS SALDO

JANEIRO 5 12 0

FEVEREIRO 24 112 0

MARÇO 22 147 8

ABRIL 0 8 0

MAIO 0 1 0

JUNHO 25 76 3

JULHO 23 161 75

AGOSTO 5 166 0

SETEMBRO 3 6 0

OUTUBRO 2 71 0

NOVEMBRO 185 96 57

DEZEMBRO 11 67 0

TOTAL 305 923

NOTA: Dados colhidos no e-Gestão.
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4.2 GAbinEtE dA dESEMbARGAdORA
dUlCinA dE hOlAndA pAlhAnO

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 26

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SUSPENSOS OU 
SOBRESTADOS SALDO

JANEIRO 94 92 17 31

FEVEREIRO 89 73 18 46

MARÇO 106 102 25 48

ABRIL 81 80 25 49

MAIO 124 122 28 53

JUNHO 121 106 42 66

JULHO 139 134 40 77

AGOSTO 129 131 42 75

SETEMBRO 131 108 49 92

OUTUBRO 89 94 49 85

NOVEMBRO 30 54 1 155

DEZEMBRO 28 17 1 185

TOTAL 1.161 1.113 ///////////////////////////////////////////

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015) = 09

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 33 27 15

FEVEREIRO 32 44 3

MARÇO 41 21 23

ABRIL 46 28 41

MAIO 37 46 32

JUNHO 32 62 2

JULHO 41 37 6

AGOSTO 28 33 1

SETEMBRO 53 42 12

OUTUBRO 72 81 3

NOVEMBRO 50 48 5

DEZEMBRO 79 26 58

TOTAL 544 495 /////////////////////////
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ACÓRDÃO

Saldo do ano anterior (2015) = 00

MÊS

RECEBIDOS

DEVOLVIDOS SALDOREL. 
ORIGINÁRIO REL. DESIGNADO

JANEIRO 52 2 52 2

FEVEREIRO 130 4 136 -

MARÇO 98 - 97 1

ABRIL 78 7 86 0

MAIO 95 3 98 0

JUNHO 68 2 70 0

JULHO 82 5 87 0

AGOSTO 140 1 141 0

SETEMBRO 76 6 82 0

OUTUBRO 97 4 101 0

NOVEMBRO 24 1 18 7

DEZEMBRO 23 3 33 0

TOTAL 963 38 1.001 ////////////////////
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4.3 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR
JOSÉ AntOniO pAREntE dA SilVA

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 108

MÊS CONCLUSOS DEVOLVIDOS NO MP DILIGÊNCIA SALDO

JANEIRO 86 123 78

FEVEREIRO 53 90 175

MARÇO 102 134 146

ABRIL 97 152 127

MAIO 126 144 179

JUNHO 80 210 131

JULHO 56 96 146

AGOSTO 97 117 123

SETEMBRO 98 123 139

OUTUBRO 86 153 115

NOVEMBRO 73 31 175

DEZEMBRO 47 34 134

TOTAL 1.001 1.407 134
Saldo de processos para o ano (2017) = 134

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015)= 93

MÊS CONCLUSOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 49 120 20

FEVEREIRO 40 40 20

MARÇO 73 6 87

ABRIL 45 106 26

MAIO 46 37 35

JUNHO 83 106 11

JULHO 20 2 29

AGOSTO 110 80 59

SETEMBRO 79 66 72

OUTUBRO 68 84 55

NOVEMBRO 30 65 20

DEZEMBRO 19 19 34

TOTAL 662 662 34
Saldo de processos para o ano (2017) = 34
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior (2015) =3

MÊS
RECEBIDOS

DEVOLVIDOS SALDORELATOR
ORIGINÁRIO

RELATOR
DESIGNADO

JANEIRO 89 1 90 2

FEVEREIRO 86 0 86 25

MARÇO 57 4 61 84

ABRIL 111 3 114 62

MAIO 130 0 130 2

JUNHO 100 2 100 23

JULHO 45 8 53 0

AGOSTO 85 0 85 2

SETEMBRO 109 9 118 20

OUTUBRO 34 2 36 63

NOVEMBRO 113 1 114 35

DEZEMBRO 35 0 35 0

TOTAL 994 30 1.024 0
Saldo de processos para o ano (2017) = 0
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4.4 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR
ClÁUdiO SOARES piRES

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) =00

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS NO MP DILIGÊNCIA SALDO

JANEIRO 227 209 0 1 17

FEVEREIRO 177 158 0 1 36

MARÇO 119 130 0 1 25

ABRIL 153 138 0 1 40

MAIO 49 21 0 0 69

JUNHO 84 126 0 0 27

JULHO 145 130 0 2 40

AGOSTO 156 138 0 2 58

SETEMBRO 174 169 0 0 65

OUTUBRO 118 137 0 2 44

NOVEMBRO 65 80 0 0 31

DEZEMBRO 14 20 0 0 25

TOTAL 1.481 1.456 00 00 25
Saldo de processos para relatar para o ano de 2017 =25

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015) =00

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 28 28 0

FEVEREIRO 47 47 0

MARÇO 47 47 0

ABRIL 36 36 0

MAIO 17 1 16

JUNHO 121 132 4

JULHO 84 88 0

AGOSTO 50 49 1

SETEMBRO 34 35 0

OUTUBRO 66 66 0

NOVEMBRO 27 24 2

DEZEMBRO 34 35 1

TOTAL 591 588 01
Saldo de processos revisão para o ano de 2017 =01
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ACÓRDÃOS

MÊS
RECEBIDOS

DEVOLVIDOS SALDO
REL. ORIGINÁRIO REL. DESIGNADO

JANEIRO 0 0 0 0

FEVEREIRO 67 1 68 0

MARÇO 105 3 108 0

ABRIL 77 1 78 0

MAIO 31 0 31 0

JUNHO 0 0 0 0

JULHO 124 3 127 0

AGOSTO 204 0 204 0

SETEMBRO 139 10 149 0

OUTUBRO 145 6 151 0

NOVEMBRO 5 0 5 0

DEZEMBRO 13 0 13 0

TOTAL 910 24 934 0
Saldo de acórdãos para o ano de 2017 = 00
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4.5 GAbinEtE dA dESEMbARGAdORA
MARiA JOSÉ GiRãO

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015)= 54

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS NO MP DILIGÊNCIA SALDO

JANEIRO 81 59 11 1 73

FEVEREIRO 121 104 9 4 87

MARÇO 91 125 8 1 53

ABRIL 0 0 6 0 53

MAIO 25 66 6 0 13

JUNHO 8 7 0 0 9

JULHO 3 4 4 0 8

AGOSTO 0 1 1 0 6

SETEMBRO 0 0 0 0 6

OUTUBRO 0 3 0 0 5

NOVEMBRO 0 3 10 2 5

DEZEMBRO 0 0 3 0 6
Saldo de processos para o ano de 2017 = 06

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015)= 01

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 49 5 45

FEVEREIRO 59 85 19

MARÇO 174 192 1

ABRIL 7 8 0

MAIO 13 13 0

JUNHO 1 1 0

JULHO 1 1 0

AGOSTO 0 0 0

SETEMBRO 0 0 0

OUTUBRO 0 0 0

NOVEMBRO 0 0 0

DEZEMBRO 0 0 0
Saldo de processos para o ano de 2017 = 00
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior (2015) = 00

MÊS
RECEBIDOS

DEVOLVIDOS SALDORELATOR
ORIGINAL

RELATOR
DESIGNADO

JANEIRO 0 0 0 0

FEVEREIRO 15 0 71 0

MARÇO 4 0 44 66

ABRIL 19 0 105 13

MAIO 4 0 54 0

JUNHO 1 0 32 0

JULHO 0 0 0 0

AGOSTO 0 0 1 0

SETEMBRO 0 0 0 0

OUTUBRO 0 0 0 0

NOVEMBRO 0 0 2 0

DEZEMBRO 0 0 0 0
Saldo de processos para o ano (2017) = 00
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4.6 GAbinEtE dA dESEMbARGAdORA
MARiA ROSEli MEndES AlEnCAR

PROCESSOS RELATOR

Saldo anterior = 127

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 102 84 147

FEVEREIRO 86 89 142

MARÇO 111 108 145

ABRIL 109 119 137

MAIO 116 117 143

JUNHO 113 103 156

JULHO 95 95 153

AGOSTO 82 49 184

SETEMBRO 149 148 187

OUTUBRO 97 91 193

NOVEMBRO 38 51 161

DEZEMBRO 6 17 88

TOTAL 1104 1071

Saldo atual: 88

PROCESSOS REVISOR
Saldo anterior = 23

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 50 33 40

FEVEREIRO 38 52 26

MARÇO 53 48 31

ABRIL 48 41 36

MAIO 61 49 47

JUNHO 60 64 43

JULHO 64 62 44

AGOSTO 70 66 48

SETEMBRO 51 61 38

OUTUBRO 44 25 57

NOVEMBRO 51 71 37

DEZEMBRO 25 28 34

TOTAL 615 600

Saldo atual = 34
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ACÓRDÃOS

Saldo anterior = 01

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 0 0 1

FEVEREIRO 157 158 0

MARÇO 100 97 3

ABRIL 56 59 0

MAIO 131 131 0

JUNHO 82 82 0

JULHO 110 110 0

AGOSTO 49 49 0

SETEMBRO 83 82 1

OUTUBRO 85 86 0

NOVEMBRO 29 29 0

DEZEMBRO 23 23 0

TOTAL 905 906

Saldo atual = 00

NOTA: Dados colhidos no e-Gestão.
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4.7 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR
FRAnCiSCO tARCíSiO GUEdES liMA VERdE JÚniOR

PROCESSOS RELATOR
Saldo do ano anterior = 0

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS NO MP DILIGÊNCIAS SALDO

JANEIRO - - - - -

FEVEREIRO - - - - -

MARÇO - - - - -

ABRIL - - - - -

MAIO - - - - -

JUNHO 57 0 0 1 57

JULHO 59 4 0 0 112

AGOSTO 85 10 0 2 185

SETEMBRO 84 28 0 0 241

OUTUBRO 72 59 0 0 254

NOVEMBRO 73 148 1 1 177

DEZEMBRO 50 88 0 0 139

TOTAL 480 337 1 4

PROCESSOS REVISOR
Saldo do ano anterior = 0

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO - - -

FEVEREIRO - - -

MARÇO - - -

ABRIL - - -

MAIO - - -

JUNHO 46 3 43

JULHO 46 0 89

AGOSTO 54 70 73

SETEMBRO 64 76 61

OUTUBRO 55 18 98

NOVEMBRO 4 89 13

DEZEMBRO 73 4 82

TOTAL/SALDO 342 260
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ACÓRDÃOS
Saldo do ano anterior = 0

MÊS

RECEBIDOS

DEVOLVIDOS SALDO

RELATOR
ORIGINAL

RELATOR
DESIGNADO

JANEIRO - - -

FEVEREIRO - - -

MARÇO - - -

ABRIL - - -

MAIO - - -

JUNHO 2 0 2 0

JULHO 0 0 0 0

AGOSTO 5 0 5 0

SETEMBRO 0 1 1 0

OUTUBRO 3 0 3 0

NOVEMBRO 57 0 36 21

DEZEMBRO 46 3 49 21

TOTAL 113 4 96

Obs: O Desembargador Fco. Tarcísio G. Lima Verde Jr. exerceu o Cargo de Presidente deste Tribunal, no período 
de junho/2014 a junho/2016. 
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4.8 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR
plAUtO CARnEiRO pORtO

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 53

MÊS RECEBIDOS RESTITUÍDOS PENDENTES

JANEIRO 109 104 58

FEVEREIRO 156 100 114

MARÇO 127 182 59

ABRIL 137 94 102

MAIO 163 195 70

JUNHO 113 79 104

JULHO 118 98 124

AGOSTO 134 142 116

SETEMBRO 121 128 109

OUTUBRO 58 85 82

NOVEMBRO 125 55 152

DEZEMBRO 53 62 143

TOTAL/SALDO 1.414 1.324 143

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015) = 36

MÊS RECEBIDOS RESTITUÍDOS PENDENTES

JANEIRO 9 31 14

FEVEREIRO 90 53 51

MARÇO 60 87 24

ABRIL 88 26 86

MAIO 66 127 25

JUNHO 60 67 18

JULHO 42 52 8

AGOSTO 50 44 14

SETEMBRO 59 22 51

OUTUBRO 59 74 36

NOVEMBRO 43 41 38

DEZEMBRO 24 12 50

TOTAL/SALDO 650 636 50
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior (2015) = 00

MÊS RECEBIDOS LAVRADOS PENDENTES

JANEIRO 100 100 0

FEVEREIRO 89 89 0

MARÇO 124 87 37

ABRIL 53 90 0

MAIO 20 20 0

JUNHO 68 68 0

JULHO 82 82 0

AGOSTO 154 152 2

SETEMBRO 202 199 5

OUTUBRO 25 30 0

NOVEMBRO 134 81 53

DEZEMBRO 25 74 4

TOTAL/SALDO 1.076 1.072 4
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4.9 GAbinEtE dA dESEMbARGAdORA
REGinA GlÁUCiA CAVAlCAntE nEpOMUCEnO

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 07

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 14 9 12

FEVEREIRO 13 16 9

MARÇO 15 19 5

ABRIL 17 11 11

MAIO 18 18 11

JUNHO 22 27 6

JULHO 3 7 2

AGOSTO 18 8 12

SETEMBRO 18 18 12

OUTUBRO 14 17 9

NOVEMBRO 16 17 8

DEZEMBRO 8 9 7
Saldo de processos para o ano (2017) = 07

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015) = 11

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 50 52 9

FEVEREIRO 55 52 12

MARÇO 42 51 3

ABRIL 68 36 35

MAIO 65 78 22

JUNHO 51 64 9

JULHO 62 64 7

AGOSTO 20 17 10

SETEMBRO 81 69 22

OUTUBRO 39 56 5

NOVEMBRO 44 44 5

DEZEMBRO 72 43 34
Saldo de processos para o ano (2017) = 34
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior (2015) = 00

MÊS RECEBIDOS RESTITUÍDOS PENDENTES

JANEIRO 14 81 0

FEVEREIRO 6 75 0

MARÇO 19 68 0

ABRIL 17 117 0

MAIO 14 134 0

JUNHO 18 117 0

JULHO 29 106 0

AGOSTO 4 96 0

SETEMBRO 8 89 0

OUTUBRO 15 84 0

NOVEMBRO 124 47 0

DEZEMBRO 52 29 0
Saldo de processos para o ano (2017) = 34

OBS.: Após solicitação de esclarecimentos por este Gabinete à Secretaria de Gestão Estratégica - Setor de 
Estatística deste E. TRT, sobre os processos aguardando a lavratura de acórdãos, nos meses de abril e novembro 
de 2016, informados no sistema e-Gestão como fora do prazo, foi explicado que após análise, foi constatado 
que houve um erro que gerou a incoerência por parte do extrator PJE, e que os processos não deveriam estar 
fora do prazo. Em face do exposto, foi zerado o saldo de processos aguardando a lavratura de acórdãos para os 
meses informados.
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4.10 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR
JEFFERSOn QUESAdO JÚniOR

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior = 00

MÊS RECEBIDOS RESTITUÍDOS PENDENTES 

JANEIRO 5 5 0
FEVEREIRO 5 5 0
MARÇO 15 20 0
ABRIL 2 0 2
MAIO 15 16 1
JUNHO 36 22 15
JULHO 71 72 14
AGOSTO 84 90 15
SETEMBRO 112 84 40
OUTUBRO 84 53 69
NOVEMBRO 38 60 57
DEZEMBRO 19 23 36
TOTAL/SALDO 486 450 36

Saldo de processos para o ano (2017) = 36

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2014) = 00

MÊS RECEBIDOS RESTITUÍDOS PENDENTES

JANEIRO 0 0 0
FEVEREIRO 1 0 1
MARÇO 0 1 0
ABRIL 0 0 0
MAIO 2 2 0
JUNHO 34 29 5
JULHO 69 66 8
AGOSTO 75 79 4
SETEMBRO 67 67 4
OUTUBRO 63 23 44
NOVEMBRO 39 76 7
DEZEMBRO 38 41
TOTAL/SALDO

Saldo de processos para o ano (2017) : 00
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior = 00

MÊS AC.Publicados Dec.Monoc.Publicadas PENDENTES 

JANEIRO 1 1 0
FEVEREIRO 0 1 0
MARÇO 4 4 0
ABRIL 0 0 0
MAIO 1 9 0
JUNHO 11 24 0
JULHO 2 26 2
AGOSTO 10 43 0
SETEMBRO 50 54 1
OUTUBRO 103 44 1
NOVEMBRO 11 24 2
DEZEMBRO 17 6 0
TOTAL/SALDO 210 236 0

Obs: 1 O Desembargador Dr. JEFFERSON QUESADO JÚNIOR, no período de apuração dos dados acima, acu-
mulou também as funções de Corregedor Regional, até o dia 10 de junho de 2016, quando passou a exercer as 
funções de Vice-Presidente deste Regional, entrando na distribuição dos processos da 2ª Turma.
        2 Os dados coletados no presente relatório foram extraídos mês a mês do Sistema E-Gestão, referentes ao 
ano de 2016 (de 01/01/2016 a 31/12/2016) e estão compilados somando-se os números de processos físicos e 
eletrônicos. 
         3 No tópico: ACÓRDÃOS E DECISÕES MONOCRÁTICAS PUBLICADAS estão inseridos os dados em que 
o citado desembargador foi relator e redator das decisões publicadas.
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4.11 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR
dURVAl CÉSAR dE VASCOnCElOS MAiA

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior = 229

MÊS/2015 RECEBIDOS RESTITUÍDOS NO MP DILIGÊNCIA PENDENTES 

JANEIRO 115 69 0 3 294

FEVEREIRO 141 136 0 2 289

MARÇO 76 17 0 1 346

ABRIL 126 38 0 2 441

MAIO 113 333 0 4 224

JUNHO 106 253 0 1 81

JULHO 81 121 0 1 40

AGOSTO 56 60 0 0 36

SETEMBRO 59 60 0 1 33

OUTUBRO 41 42 0 0 33

NOVEMBRO 19 10 0 0 13

DEZEMBRO 29 6 0 0 35

TOTAL 962 1145 0 15 35

PROCESSOS REVISOR

MÊS/2015 RECEBIDOS RESTITUÍDOS PENDENTES

SALDO MÊS 
ANTERIOR 102 58 148

JANEIRO 138 93 98

FEVEREIRO 66 44 120

MARÇO 63 10 173

ABRIL 10 24 159

MAIO 39 61 137

JUNHO 2 137 1

JULHO 1 1 0

AGOSTO 2 2 0

SETEMBRO 0 0 0

OUTUBRO 0 0 1

NOVEMBRO 0 0 0

DEZEMBRO 423 430 0

TOTAL 544 505 104
Saldo do ano anterior= 104
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ACÓRDÃOS

Saldo anterior = 00

MÊS/2015

RECEBIDOS 

RESTITUÍDOS PENDENTESRELATOR
ORIGINAL

RELATOR
DESIGNADO

JANEIRO 6 0 6 0

FEVEREIRO 26 2 34 0

MARÇO 8 9 35 0

ABRIL 7 3 38 0

MAIO 13 4 89 0

JUNHO 27 4 219 0

JULHO 23 1 93 1

AGOSTO 7 3 63 0

SETEMBRO 3 0 219 0

OUTUBRO 1 0 28 0

NOVEMBRO 13 5 14 1

DEZEMBRO 0 4 2 0

TOTAL/SALDO 134 35 806 0
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4.12 GAbinEtE dA dESEMbARGAdORA
FERnAndA MARiA UChÔA dE AlbUQUERQUE
 

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 38

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS NO MP DILIGÊNCIA SALDO 

JANEIRO 93 83 0 0 47

FEVEREIRO 75 65 0 0 57

MARÇO 87 129 0 0 16

ABRIL 101 80 0 0 39

MAIO 102 72 0 0 69

JUNHO 139 165 0 2 43

JULHO 111 112 0 5 42

AGOSTO 112 112 0 0 45

SETEMBRO 130 118 0 1 58

OUTUBRO 115 119 0 1 55

NOVEMBRO 50 50 0 0 52

DEZEMBRO 15 31 0 0 48

TOTAL 1.168 1.136 0 9
Saldo de processos para o ano de 2017 = 48

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015) = 26

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO 

JANEIRO 44 68 2

FEVEREIRO 38 17 23
MARÇO 98 77 44
ABRIL 22 63 3
MAIO 94 35 62
JUNHO 43 104 0
JULHO 5 5 0
AGOSTO 55 45 10
SETEMBRO 26 31 5
OUTUBRO 5 9 1
NOVEMBRO 65 29 37
DEZEMBRO 80 39 78
TOTAL 575 522

Saldo de processos para o ano de 2017 = 78
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ACÓRDÃOS
Saldo do ano anterior (2015): 00

MÊS RECEBIDOS 
DEVOLVIDOS SALDO REL.

ORIGINÁRIO
REL.

DESIGNADO

JANEIRO 41 2 43 0

FEVEREIRO 100 0 100 0

MARÇO 57 0 57 0

ABRIL 43 0 43 0

MAIO 0 0 0 0

JUNHO 114 0 114 0

JULHO 104 1 105 0

AGOSTO 110 0 110 0

SETEMBRO 139 0 139 0

OUTUBRO 55 0 55 0

NOVEMBRO 155 0 155 0

DEZEMBRO 59 0 59 0

TOTAL 977 3 980
Saldo de processos para o ano de 2017 = 00
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4.13 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR
FRAnCiSCO JOSÉ GOMES dA SilVA

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 60

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS DILIGÊNCIA SALDO 

JANEIRO 123 144 2 8

FEVEREIRO 96 69 2 31

MARÇO 138 136 0 26

ABRIL 113 115 0 24

MAIO 146 132 1 32

JUNHO 137 121 3 47

JULHO 89 111 2 17

AGOSTO 95 98 3 16

SETEMBRO 116 96 0 33

OUTUBRO 119 129 0 45

NOVEMBRO 60 86 6 27

DEZEMBRO 26 29 0 44

TOTAL 1.258 1.266

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015) = 00

MÊS RESTITUÍDOS SALDO 

JANEIRO 22 6

FEVEREIRO 37 0

MARÇO 9 1

ABRIL 1 0

MAIO 136 11

JUNHO 174 11

JULHO 69 39

AGOSTO 110 9

SETEMBRO 60 5

OUTUBRO 39 3

NOVEMBRO 80 8

DEZEMBRO 42 8

TOTAL 779
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior (2015) = 0

MÊS RECEBIDOS SALDO

JANEIRO 8 0

FEVEREIRO 168 0

MARÇO 70 0

ABRIL 27 0

MAIO 95 0

JUNHO 78 0

JULHO 28 0

AGOSTO 0 0

SETEMBRO 160 0

OUTUBRO 161 0

NOVEMBRO 13 0

DEZEMBRO 22 0

TOTAL 830
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4.14 GAbinEtE dO dESEMbARGAdOR 
EMMAnUEl tEÓFilO FURtAdO

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 85

MÊS RECEBIDOS RESTITUÍDOS PENDENTES

JANEIRO 88 101 72

FEVEREIRO 123 101 94

MARÇO 66 80 80

ABRIL 70 70 80

MAIO 68 70 78

JUNHO 99 78 99

JULHO 84 113 70

AGOSTO 107 78 99

SETEMBRO 97 103 93

OUTUBRO 111 121 83

NOVEMBRO 57 89 418

DEZEMBRO 28 79 367

TOTAL/SALDO 998 1.083 367

PROCESSOS REVISOR

Saldo do ano anterior (2015) = 10

MÊS RECEBIDOS RESTITUÍDOS PENDENTES

JANEIRO 50 32 28

FEVEREIRO 60 55 33

MARÇO 63 67 29

ABRIL 37 47 19

MAIO 72 89 2

JUNHO 72 68 6

JULHO 49 50 5

AGOSTO 43 32 16

SETEMBRO 64 68 12

OUTUBRO 66 68 10

NOVEMBRO 50 57 3

DEZEMBRO 44 38 9

TOTAL/SALDO 670 671 9
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior (2015) = 00

MÊS RECEBIDOS LAVRADOS PENDENTES

JANEIRO 21 82 2

FEVEREIRO 9 69 0

MARÇO 5 23 0

ABRIL 12 73 1

MAIO 6 58 0

JUNHO 15 54 0

JULHO 14 64 0

AGOSTO 23 40 0

SETEMBRO 5 74 0

OUTUBRO 20 95 0

NOVEMBRO 101 29 7

DEZEMBRO 68 40 0

TOTAL/SALDO 299 701 0
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4.15 JUiz COnVOCAdO

4.15.1 Gabinete do Juiz Convocado Judicael Sudário de pinho

PROCESSOS RELATOR

Saldo do ano anterior (2015) = 44

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS NO MP DILIGÊNCIA SALDO

JANEIRO 4 36 0 0 12

FEVEREIRO 1 2 0 0 11

MARÇO 0 2 0 0 9

ABRIL 1 0 0 0 10

MAIO 0 1 0 0 9

JUNHO 0 0 0 0 9

JULHO 0 1 0 0 8

AGOSTO 0 0 0 0 8

SETEMBRO 0 0 0 0 8

OUTUBRO 0 4 0 0 4

NOVEMBRO 0 4 0 0 0

DEZEMBRO 0 0 0 0 0

TOTAL 6 50 0 0 0
Saldo de processos para o ano (2017) = 00

PROCESSOS REVISOR
Saldo do ano anterior (2015) = 00

MÊS RECEBIDOS DEVOLVIDOS SALDO

JANEIRO 0 0 0

FEVEREIRO 0 0 0

MARÇO 0 0 0

ABRIL 0 0 0

MAIO 0 0 0

JUNHO 0 0 0

JULHO 0 0 0

AGOSTO 0 0 0

SETEMBRO 0 0 0

OUTUBRO 0 0 0

NOVEMBRO 0 0 0

DEZEMBRO 0 0 0

TOTAL 0 0 0
Saldo de processos para o ano (2017) = 00
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ACÓRDÃOS

Saldo do ano anterior (2015) = 01

MÊS
RECEBIDOS

DEVOLVIDOS SALDO
RELATOR 
ORIGINAL

RELATOR
DESIGNADO

JANEIRO 81 3 84 0

FEVEREIRO 5 0 5 0

MARÇO 0 0 0 0

ABRIL 0 0 0 0

MAIO 0 0 0 0

JUNHO 0 0 0 0

JULHO 0 0 0 0

AGOSTO 0 0 0 0

SETEMBRO 0 0 0 0

OUTUBRO 0 0 0 0

NOVEMBRO 3 0 3 0

DEZEMBRO 1 0 1 0

TOTAL 0
Saldo de processos para o ano (2017) = 00
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5 ESCOlA JUdiCiAl dO tRt dA 7ª REGiãO

5.1 diViSãO ExECUtiVA dA ESCOlA JUdiCiAl

Compõem a estrutura da Divisão Executiva da Escola Judicial do TRT-7ª Região: o Setor de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, o Setor de Capacitação e Desenvolvimento 
do Servidor (integrante da estrutura organizacional da EJUD7 desde 1/08/2016, nos termos 
do Ato TRT nº 157/2016) e o Núcleo de Ensino a Distância.

5.1.1 Setor de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados

O Setor de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados é responsável pela Formação 
Inicial e Continuada dos Magistrados do Trabalho do TRT 7ª Região, segundo as diretri-
zes traçadas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho (ENAMAT).

Atividades realizadas:

5.1.2 Setor de Capacitação e desenvolvimento do Servidor

O Setor de Capacitação e Desenvolvimento do Servidor, vinculado desenvolve suas ativida-
des embasado no Ato nº 383/2011, que estabelece normas para a realização de cursos de 
capacitação e desenvolvimento pelos servidores deste Tribunal, no Ato 101/2008, que esta-
belece critérios para a atividade de instrutoria interna, na Resolução 192/2014 do CNJ, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder 
Judiciário e na Resolução 159/2015 do CSJT, que instituiu a Política Nacional de Educação 
para servidores da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 

Norteia-se, ainda, pelas determinações relativas à capacitação, constantes nas Portarias 
Conjuntas nº 01 e 03, dos Tribunais Superiores, e pelas metas estabelecidas pelo Conselho 
Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pertinentes às suas 
atribuições.

DIVISÃO EXECUTIVA
DA EJUD7

Setor de Formação e 
Aperfeiçoamento dos 

Magistrados

Setor de Capacitação 
e Desenvolvimento do 

Servidor

Núcleo de Educação a 
Distância
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Atividades realizadas:
C

U
R

SO
S 

IN
TE

R
N

O
S

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

1 - Atualização em PJe para Assessores de Gabinetes e 
Servidores de Turma
Data: 29/01 a 1, 2, 3 e 4/02/2016
Instrutores: Antônio Carlos dos Santos e Antônio Germa-
no Rabelo Cunha – Servidores do TRT7 Região

Turma – 01
Carga Horária:3h/a
Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Servidores: 17
Turma – 02
Carga Horária:3h/a
Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Servidores: 17

Turma – 03
Carga Horária: 3h/a
Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Servidores: 13

Turma – 04 
Carga Horária:3h/a
Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Servidores:18

Turma – 05 
Carga Horária:3h/a
Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Servidores: 11

2- Aula Magna: Novo CPC e suas Repercussões no 
Processo do Trabalho
Data: 19/02/2016
Instrutor: Ministro Douglas Alencar Rodrigues – Ministro 
do TST

Turma única
Carga Horária: 4h/a
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados: 21
Servidores: 70
Participantes Externos: 80
Total de participantes: 171

3 - A Parte Geral do Novo CPC e o Processo do Traba-
lho
Data: 04/03/2016
Instrutora: Prof. Juliane Facó – Advogada e Mestre em 
Direito pela UFBA

Turma única
Carga Horária: 8h/a
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados: 18
Servidores: 83
Participantes externos: 3
Total de participantes: 104

4 - “Capacitação para implantação do Sistema PJe/JT na 
Divisão de Execuções Unificadas, Leilões e Alienações Ju-
diciais – DEULAJ – Parte Teórica e Prática ”
Data: 10 e 11/03/2016
Instrutor: Francisco Otávio Costa - Servidor do TRT7 
Região

Turma única
Carga Horária: 30h/a
Local: Fórum de Fortaleza
Servidores: 8
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5 - Treinamento de Calculistas para a Utilização do PJe- 
CALC – Sistema de Cálculo Trabalhista

Turma – 01
Data: 10 e 11/03/2016 - Presencial
Data: 10 a 29/04/2016 - Avaliação
Instrutor: Gilberto Silva Holanda e Antô-
nio Germano Rabelo Cunha - Servidor 
do TRT7 Região
Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Carga Horária: 16h/a + 2h = 18h/a
Servidores: 23 

Turma – 02
Data: 17 e 18/03/2016 - Presencial
Data: 17/03 a 05/04/2016 - Avaliação
Instrutor: Gilberto Silva Holanda e 
Antônio Germano Rabelo Cunha - 
Servidor do TRT7 Região
Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Carga Horária: 16h/a + 2h = 18h/a
Servidores: 18

Turma – 03
Data:31/03 a 01/04/2016 - Presencial
Data: 31/03 a 15/04/2016 - Avaliação
Instrutor: Gilberto Siva Holanda e 
Antônio Germano Rabelo Cunha - 
Servidor do TRT7 Região
Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Carga Horária: 16h/a + 2h = 18h/a
Servidores: 21

Turma – 04
Data: 07 e 8 /04/2016 - Presencial
Data: 07 a 26/04/2016 - Avaliação
Instrutor: Gilberto Siva Holanda- 
Servidor do TRT7 Região
Local: Vara de Juazeiro do Norte
Carga Horária: 16h/a + 2h = 18h/a
Servidores: 11

6 - Fundamentação das Sentenças Trabalhista e o Novo CPC
Data: 17 e 18/03/2016
Instrutor: Desembargador Sérgio Torres Teixeira – TRT6 
Região -PE

Turma única
Carga Horária: 8h/a + 2h ( EaD) = 10h
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados: 22 
Servidores: 56
Estagiário: 01
Total de participantes:79

7 - Oficina de Trabalho – Aplicações do Novo CPC
Data: 31/03 e 01/04/2016 
Instrutora: Drª. Ana Paola Santos Machado Diniz – Juí-
za do Trabalho do TRT23 Região /MT 

Turma única
Carga Horária: 16h/a + 2h = 18h
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados: 18
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8 - Repercussões do Novo CPC no Processo do Trabalho
Data: 06, 13, 20 e 27/04/2016
Instrutor: Dr. Konrad Saraiva Mota – Juiz do Trabalho 
do TRT7 Região

Turma única
Carga Horária: 16h/a + 2h/a = 18h/a
Local: Auditório da Escola Judicial
Servidores: 106

9 - Meios de Prova do Processo do Trabalho e o Novo CPC
Data: 15/04/2016
Instrutor: Dr. João Humberto Cesário – Juiz do Tra-
balho do TRT23 Região

Turma única
Carga Horária: 8h/a +2h de EAD=10h
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados: 9
Servidores: 35
Total de participantes: 44

10 - Ciclo de Estudo sobre o Novo CPC – Oficina
Data: 13/05/2016
Instrutor: Dr. Konrad Saraiva Mota – Juiz do Trabalho 
do TRT7 Região

Turma única 
Carga Horária: 8h/a + 2h = 10h
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados:18

11 - Segurança Pessoal e Institucional 
Público Alvo – Oficiais de Justiça, Agentes de Seguran-
ça e Técnicos de Transportes da Justiça do Trabalho e 
Justiça Federal (ASSOJAF/CE)
Data: 16/05/2016
Instrutor: Eduardo Tomé Santos – Delegado de Policia Civil

Turma única
Carga Horária: 4h/a + 2h/a = 6h/a
Local: Auditório da Escola Judicial
Servidores da Justiça do Trabalho: 46
Servidores da Justiça Federal: 14
Total de participantes: 60

12 - Cumprimento de Sentença Trabalhista e o Novo CPC
Data: 20/05/2016
Instrutor: Dr. Ben-Hur Silveira Claus – Juiz do TRT4ª 
Região

Turma única
Carga Horária: 8h/a + 2h/a = 10h/a
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados:10
Servidores: 82 
Total de participantes: 92

13 - Oficina - Ciclo de Estudo sobre o Novo CPC
Data: 01/07/2016
Instrutor: Dr. Konrad Saraiva Mota – Juiz do Trabalho 
do TRT7 Região

Turma única
Carga Horária: 10h/a
Local: Sala de Aula da Escola Judi-
cial
Magistrados:11

14 - Curso de Tutela de Urgência e o Novo CPC
Data: 22/07/2016
Instrutor: Flávio da Costa Higa – Juiz do Trabalho 
do TRT24 Região

Turma única
Carga Horária:8h/a
Local: Sala de Aula da Escola Judi-
cial
Magistrados: 5
Servidores: 38
Estagiário:01
Total de participantes: 44

15 - Exibição em Vídeo: Conferência sobre Teoria dos 
Princípios, Proporcionalidade e a Racionalidade
Data: 29/07/2016
Instrutor: Dr. Robert Alexy – Jurista alemão
Local: Auditório da Escola Judicial

Carga Horária: 2h30/a
Magistrados do TRT: 3 
Servidores do TRT: 4
Total de participantes do TRT: 7
Público Externo: 19
Total de participantes: 26

16 - Incidentes de Interesses transindividuais: o Inci-
dente de Assunção de Competência e o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitiva à Luz do Novo 
CPC e da Instrução Normativa 39 do TST
Data: 04 e 05/08/2016
Instrutor: Dr. Sérgio Torres Teixeira – Des. do TRT6ª 
Região

Turma única
Carga Horária: 14h/a
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados: 3
Servidores: 19
Externos: 6 (3 da PRT e 3 estagiários)
Total de Participantes: 29
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17 - Minicurso: Treinamento em Primeiro Socorros 
Instrutor: Reginauro Sousa Nascimento – Militar do 
Corpo de Bombeiros

Turma – 01 PARA SERVIDORES
Data: 18/08/2016
Carga Horário: 4h/a
Local: Sala de Aula da Escola Judicial
Servidores: 31

Turma – 02 PARA SERVIDORES
Data: 30 /08/2016
Carga Horário: 4h/a - presencial
                         3h/a - EAD: 01h/a
Servidores: 31
Total de participantes: 31

18 - Oficina de Trabalho: Sentenças à Luz do Novo CPC
Data: 19/08/2016
Instrutor: Dr. Konrad Saraiva Mota – Juiz do Trabalho 
do TRT7 Região

Turma única
Carga Horário: 8h/a
Local: Sala de Aula da Escola Judicial
Magistrados:7
Total de participantes: 7

19 - Oratória Master – Linguagem Corporal

Instrutor: Prof. Jorge David Batista Telles – Instrutor e 
Diretor Executivo do Instituto Oratória Emocional

Turma – 01
Data: 01 e 02/ 09/2016
Carga Horário:14 h/a
Local: Auditório da Escola Judicial
Magistrados: 6
Servidores: 5
Total de participantes: 11

Turma – 02
Data: 7 e 8 /11/2016
Carga Horário: 12h/a
Local: Sala de Aula da Escola Judicial
Servidores: 33
Inativos: 2
Total de Participantes: 35

20 - Curso: Repercussões do Novo CPC 
Instrutor: Dr. Konrad Saraiva Mota – Juiz do Trabalho 
do TRT7 Região

Turma – 01 PARA SERVIDORES
Data: 23/09/2016
Carga Horário:10 h/a
Local: Sala de Aula da Escola Judicial
Servidores: 60
Estagiário – 01
Total de participantes: 61

Turma – 02 PARA SERVIDORES
Data: 24/10/2016
Carga Horário:10 h/a
Local: Fórum da Região do Cariri
Servidores: 24
Estagiários – 03
Total de participantes: 27

Turma – 03 PARA SERVIDORES
Data: 07 /11/2016
Carga Horário: 8 h/a
Local: Fórum -Sobral/CE
Servidores: 20
Estagiários: 4
Total de participantes: 24
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21 - Curso Informática Aplicada à Prestação Jurisdicional
Data: 30/09/2016
Instrutor: Dr. Ney Fraga Filho – Juiz do Trabalho do 
TRT7 Região

Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Magistrados: 8
Servidores: 2
Total de participantes: 10

22 - Curso de Boas Praticas e Fiscalização de Contra-
tos Administrativos – SERVIDORES
Data: 17e 18 /11/2016
Instrutor: Prof. Celson de Jesus Moreira da Costa

Local: Sala de Aula da Escola Ju-
dicial
Carga Horário: 16h/a
Servidores: 23

23 - Curso de Técnicas de Mediação e Conciliação
Data: 22 e 23/11/2016
Instrutor: Carlos Alberto Zogbi Lontra

Local: Sala de aula da Escola Ju-
dicial
Carga Horário: 14h/a
Servidores: 16
Estagiário: 1
Total de Participantes: 17

24 - Inovações e Melhorias do PJe/JT que Melhoram a 
Prestação Jurisdicional
Data: 07/12/2016 – Vara de Iguatu
Data: 8 e 9/12/2016 – 1º, 2º e 3º Varas do Cariri
Instrutor: Francisco Otávio da Costa – Servidor do 
TRT7ª Região

Local: Cariri/CE 
Carga Horário: 7 h/a
Servidores da Vara de Iguatu: 10
Servidores da 1ª Vara do Cariri:8
Servidores da 2ª Vara do Cariri: 9
Servidores da 3ª Vara do Cariri:9
Total de participantes: 36

25 - Palestra: A receita da disciplina
Data: 9/12/2016
Instrutora: Marília Fiúza Master Coach

Local: Sala de Aula da Escola Judicial
Carga Horário: 3h/a
Magistrado:1
Servidores: 61
Estagiários: 5
Outros: 2
Total de Participantes: 69

26 - Curso de Utilização Básica do Sistema PJe/JT 1º 
Grau – Atualização em PJe/JT – Redistribuídos – Varas 
do Interior
Data: 12/12/2016
Instrutor: Francisco Otávio da Costa – Servidor do 
TRT7ª Região

Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Carga Horário: 10h/a
Servidores: 6
Total de participantes: 6

27 - Capacitação no conversor CLE e demais ferramentas 
utilizadas na conversão dos Processos Judiciais Físicos em 
Processo Judicial Eletrônico Pje/JT – Servidores da Capi-
tal e Região Metropolitana.
Data: 15/12 /2016
Instrutor: Francisco Otávio da Costa – Servidor do 
TRT7ª Região

Local: Sala de Informática da Escola 
Judicial
Carga Horário: 6h/a
Servidores: 18
Total de participantes: 18
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1 - 1º Curso de Formação de Formadores em Administra-
ção Escolar de Servidores de Escolas Judiciais do Siste-
ma Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho 
(5º Módulo) – ENAMAT – EXTERNO
Data: 30 e 31/08/2016
Instrutor: Dr. Marcelo Barros Marques – Subsecretário de 
Programação Orçamentária e Financeira do Conselho da 
Justiça Federal, Dr. Marcos Augusto W. S. de Carvalho – 
Especialista em Orçamento Público e Fabiano de Andrade 
Lima – Especialista em Licitações e Contratos

Local: Brasília/DF
Carga Horário: 15 h/a
Servidores: 01

2 - Sistema Integrado de Gestão de Pessoas – SIGP, mó-
dulo I – CSJT
Data: 05/ 09/2016

Local: Brasília/DF
Carga Horário:10 h/a
Servidor: 01

3 - Gestão da Segurança da Informação - NBR 27001 e 
NBR 27002 – Escola Superior de Redes RNP
Data: 19 a 23/09/2016
Instrutor: Universidade Federal do Pará (UFPA) – Cen-
tro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC)

Local: Belém/PA
Carga Horário: 40h/a
Servidores: 01

4 - Curso de PostgreSQL – Módulo DBA 
Data: 19 a 23/09/2016
Instrutor: Tecnisys

Local: Brasília/DF
Carga Horário: 40h/a
Servidor: 01

5 - Gestão Tributária de Contratos e Convênios – SERVI-
DORES
Data: 21 a 23/09/2016
Instrutor:Dr. Alexandre Marques Andrade Lemos.

Local: Fortaleza/CE
Carga Horário: 24h/a
Servidores: 03 

6 - Curso de Formação Continuada sobre Os Impactos do 
Novo Código de Processo Civil – ENAMAT
Data: 29/09 a 09/11/2016
Instrutora: Tereza Aparecida Asta Gemigmani – TRT15ª 
Região

Local: Brasília/DF 
Carga Horário: 30 h/a
Magistrado: 01
Total de participantes: 01

7 - Curso: SCTL – Support Center Team Lead
Data: Setembro/2016
Instrutor: HDI Brasil

Local: EAD
Carga Horário:16 h/a
Servidor: 01

8 - Curso de Formação de Formadores em Educação à 
Distâncias: Perspectivas e Desafios.
Data: 20 e 21/10/2016
Instrutor: Drª. Bernadete Moreira Passanha Cordeiro – 
Mestre em EaD da UCB, Drª Anelise Sihler – Mestre em 
EaD da UCB,Ana Paula Costa e Silva – Mestre em EaD da  
UCB e José Valmir Santos Filho – Coordenador de EaD da 
ENAMAT – Mestrado em Gestão Educacional.

Local: Brasília/DF
Carga Horário:12 h/a
Magistrados: 03

9 - Curso Novo Tesouro Gerencial – Sistema de Consultas 
Financeiras do Governo – SERVIDORES 
Data: 21 a 23/10/2016
Instrutor: – One Cursos Treinamento e Capacitação LTDA

Local: São Paulo/SP
Servidores: 02
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10 - 1º Curso de Formação de Formadores em Adminis-
tração Escolar de Servidores de Escolas Judiciais do Sis-
tema Integrado de Formação de Magistrados do Trabalho
Data: 8 a 9/11/2016
Instrutor: Prfª. Bernadete Moreira Pessanha Cordeiro – Pro-
fessora Mestre da Universidade Católica de Brasília – José 
Valmir santos Filho – Assessor da Direção da ENAMAT.

Local: Brasília/DF
Carga Horário: 15h/a
Servidor: 01

11 - Curso “Folha de Pagamento do Funcionalismo Públi-
co, ou Servidores Civis, Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) e Relação Jurídico-Funcional Estatutária”
Data: 09, 10 e 11/11/2016
Instrutor: Sebastião Luiz de Brito

Local: Fortaleza/CE
Carga Horário: 21h/a
Servidor: 01

12 - Curso “Gestão do Patrimônio Público” – SERVIDOR 
– EXTERNO
Data: 11 /11/2016
Instrutor: Paulo Russo

Local: Fortaleza/CE
Carga Horário: 21h/a
Servidores: 02

13 - Curso de Capacitação em Perícia Judicial – EXTERNO
Data: 18/11/2016
Instrutor: Des. Francisco José Gomes da Silva – Juiz Fe-
deral do TRT7ª Região, Dr. Carlos Alberto Trindade Rebo-
natto – Juiz Federal do TRT7ª Região, Dr. Anísio Pinhei-
ro – Médico do Trabalho com especialização em Perícias 
Medico, Dr. Francisco das Chagas Neto – Engenheiro – 
Périto TRT/CE

Local: Fortaleza/CE
Carga Horário: 8h/a
Magistrados: 01

14 - 4º Curso Internacional de Formação de Formadores: 
ENM-FRANÇA/ENAMAT
Data: 21 a 25/11/2016
Instrutor: Dr. Xavier Martinen – Magistrado, Vice Presidente 
no Tribunal de Grande Instância de Sainter – Audrey Bottaud 
Derieux – Magistrados, Coordenador de Formação da Esco-
la Nacional de Magistratura da França (ENM/ENAMAT)

Local: Brasília/DF
Carga Horário: 29h/a
Magistrado: 01

15 - KCS – Knowledge Centered Support
Data: 23 a 25/11/2016
Instrutores: HDI Brasil

Local: Brasil
Carga Horário: 24h/a
Servidor: 01

16 - Seminário de Governança e Gestão de Riscos nas 
Aquisições – Grupo Negócios Públicos - 
Data: 05 a 07/12/2016
Instrutores: Prof. Renato Braga, Prof. Francisco Eduardo de 
Holanda Bessa, Prof. Franklin Brasil e Profrª. Gabriela Pércio

Local: Brasília
Carga Horário: 24h/a
Servidores: 04
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1 - Palestra: Ambiente de Trabalho Saudável – As-
sédio Moral e Suas Consequências – Como melho-
rar sua Qualidade Vida no Trabalho e a Autoestima, 
Protegendo-se Emoções Negativas com a Técnica 
da E.F.T – Acupuntura Emocional sem Agulha
Data: 14/10/2016
Instrutor: Dr. Isaac de Sousa Oliveira – Oficial de 
Justiça/JFPE

Local: Sala de Aula da Es-
cola Judicial
Carga Horário: 3h/a 
Servidores: 33
Estagiário: 1
Publico Externo: 2
Total de Participantes: 36
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2 - Reunião dos Diretores de Secretaria
Data: 10 e 11/11/2016

Local: Sala de Aula da Es-
cola Judicial
Carga Horário: 16h/a
Servidores: 31

3 - Reunião de Assessores de Gabinetes de De-
sembargador
Data: 8 e 9/12/2016

Local: Sala de Aula da Es-
cola Judicial
Carga Horário: 16h/a
Servidores: 21
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4 - 50ª Assembleia Geral Extraordinária e Reunião 
de Trabalho do Conselho Nacional das Escolas de 
Magistratura – CONEMATRA
Data: 18 e 19/08/2016
Instrutor: Pastora do Socorro Teixeira Leal – Desa. 
do Trabalho do TRT8 Região, Dr. Océlio de Jesus 
Carneiro de Morais – Coordenador e Juiz, e Dr. 
Carlos Alberto Zogbi Lontra – Juiz do Trabalho

Local: Belém/PA
Carga Horário:11h/a
Magistrados:01 
Servidores: 01
Total de participantes: 02

5 - 51ªAssembléia Geral Extraordinária e Reuni-
ões de Trabalho do CONEMATRA
Data: 5 e 6/10/2016
Instrutor: Drª Madalena Duarte – Professora Auxi-
liar Convidada da Universidade de Cimbra, Rober-
to Fragale Filho, Cristóvam Buarque – Senador da 
República e Adalto Barros dos Santos – Secreta-
rio Executivo da Academia Judicial do Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina.

Local: Rio de Janeiro/RJ
Carga Horário:12 h/a
Magistrado: 01
Servidor: 01
Total de participantes: 02
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6 - Semana de Formação Continuada
Data: 09, 10 e 11/11/2016
Instrutor: Jorge David Baptista Telles, Acácia Ze-
neida Kuenzer, Rossman Prudente Cavalcante, 
Élisson Miessa dos Santos, Marcos Tito Paiva 
Castelo, Leonardo Vieira Wandelli, Ana Paola San-
tos Machado Diniz e Maria da Graça Varela.

Local: Praia Hotel
Carga Horário: 19h/a
Magistrados: 53
Magistrados Externos: 4
Total de Participantes: 57
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7 - “Seminário Comemorativo dos 75 anos da Jus-
tiça do Trabalho e 70 anos do Tribunal Superior do 
Trabalho
Data: 25 e 26/08/2016
Instrutores: Ives Gandra Martins Filho, Ronaldo Noguei-
ra, Maria Cristina Peduzzi, Francisco Oswaldo Dornelles, 
Maria das Graças Viegas Paranhos, Carlos Ivan Simon-
sen Leal, Dalide Barbosa Alves Corrêa, Fábio Goulart, 
João Oreste Dalazen, Aloysio Corrêa da Veiga, Walmir 
Oliveira da Costa, Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
Delaíde Miranda Arantes, Márcio Eurico Vitral Amaro, 
Gustavo Alkmin, Paulo Marcelo de Miranda Serrano, 
Dora Maria da Costa, Alexandre de Souza Agra Belmon-
te, Estevão Mallet, João Batista Brito Pereira, Pedro Pau-
lo Teixeira Manus, Arion Sayão Romita, Renato de Lacer-
da Paiva, Hugo Carlos Scheuermann, Hélio Zylberstajn, 
Alexandre Furlan, Emmanoel Pereira e Valdir Florindo.

Local: Rio de Janeiro/RJ.
Carga Horário: 13:30h/a
Magistrados: 03
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8 - Seminário Comemorativo dos 75 anos da Justi-
ça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior 
do Trabalho
Data: 23 e 25/11/2016
Instrutores: Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
Emmanoel Pereira, Renato de Lacerda Paiva, 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Ronaldo Noguei-
ra, Ronaldo Curado Fleury, Sidnei Gonzalez dos 
Santos, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, 
Pedro Romano Martinez, João Batista Brito Perei-
ra, Douglas Alencar Rodrigues, Rodolfo Mário Vei-
ga Pamplona Filho, Carlos Alberto Reis de Paula, 
Vantuil Abdala, Rider Nogueira de Brito, Antônio 
Maria Thaumaturgo Cortizo, Almir Pazzianotto 
Pinto, Antonio Umberto de Souza Júnior, Antonio 
José de Barros Levenhagen, Tereza Aparecida 
Asta Gemignani, Jorge Amaury Maia Nunes, Teori 
Zavascki, Rosa Maria Weber, Ives Gandra da Sil-
va Martins Filho, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
Dalide Barbosa Alves Corrêa, Tiago Santos Salles.

Local: Brasília/DF
Carga Horário: 9h/a
Magistrados: 02
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) 9 - XV Congresso Internacional de Cerimonial y 
Protocolo e no XXI Congresso Nacional de Ceri-
monial Publico
Data: 24/10/2016

Local: Manaus
Carga Horário: 40 h/a
Servidores: 01

5.1.3 Educação a distância (EAd)

O Núcleo de Ensino a Distância promove a gestão do conhecimento através da modalidade 
de ensino a distância e coordena atividades como: elaborar projetos de cursos, desenvolver 
conteúdos, definir mídias e abordagem pedagógica, tipos de interação entre os diversos ato-
res do curso e proposição de atividades e modelos de avaliação.

Atividades realizadas em 2016:
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1 - Exibição em Vídeo: Conferência sobre Teoria dos Princí-
pios, Proporcionalidade e a Racionalidade
Data: 29/07/2016
Instrutor: Dr. Robert Alexy – Jurista alemão

Local: Auditório da Escola 
Judicial
Carga Horária: 2h30/a
Total de participantes: 26

2 - Curso O Novo CPC - EXTERNO
Data: 01/08 a 14/12/2016
Instrutor: Prof. Fredie Didier

Local: A distância
Carga Horária: 60h/a
Total de participantes: 60

3 - Curso de Formação Continuada sobre Administração de 
Vara do Trabalho, Modalidade de Educação à Distância – 
ENAMAT
Data: 20/10 a 11/12/2016
Instrutor: Dr. Rodrigo Samico Carneiro – Juiz do Trabalho 
Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

Local: A distância
Carga Horário: 40h/a
Magistrados: 02 
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4 - Curso de Formação de Formadores sobre O Novo Código 
de Processo Civil e sua Aplicação no Processo do Trabalho, 
modalidade de Educação à Distância - ENAMAT
Data: 27/10 a 13/12/2016
Instrutor: Desa. Tereza Aparecida Asta Gemignani – TRT15ª 
Região

Local: A distância
Carga Horário: 30h/a
Magistrados: 01

5 - Curso de Aperfeiçoamento em Elaboração de Ementas 
Jurisprudenciais 
Data: 10/11 a 11/12/2016
Instrutor: Prof. Marcelo Paiva

Local: A distância
Carga Horário: 30h/a
Servidores: 70

6 - Programa Anual de Reciclagem para agentes de segu-
rança – 2016
Data: Dezembro 2016
Instrutor: Contreseg

Local: A distância
Carga Horário: h/a
Servidores: 67
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6 SECREtARiA dO tRibUnAl plEnO

Destacamos, no ensejo, que esta Secretaria executa as suas atribuições junto à Presidência 
e ao Tribunal Pleno, tendo cumprido todos os encargos que lhe foram confiados, conforme 
abaixo enumerados:

a) secretariou as audiências de Dissídio Coletivo de diversas categorias profissionais 
e econômicas, lavrando-se as respectivas atas;

b) secretariou 50 (CINQUENTA) sessões plenárias, sendo 45 (QUARENTA E CINCO) 
ordinárias, 4 (QUATRO) extraordinárias, e 1 (UMA) solene, lavrando, por conse-
guinte, as respectivas atas;

c) lavrou 12 (DOZE) certidões de julgamento em processos trabalhistas (PROCESSOS 
FÍSICOS);

d) lavrou 546 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS) certidões de julgamento em 
processos administrativos, promovidos para atender interesses diversos, inclusive 
da administração, o que resultou em igual número de resoluções administrativas;

e) executou as atividades a cargo desta Secretaria para o julgamento de 309 
(TREZENTOS E NOVE) processos judiciais eletrônicos pelo Tribunal Pleno, tais 
como: criação de sessões, elaboração e publicações de pautas, confecção de 
certidões e notificações, acompanhamento da votação antecipada, controle de 
prazos recursais, etc.;

f) adotou as providências necessárias para organizar as escalas de Férias dos De-
sembargadores e dos Juízes de primeira instância, para o ano de 2017, após con-
sulta junto aos interessados e de acordo com o previsto no art. 73, § 1º do Regi-
mento Interno desta Corte;

g) elaborou, a partir da escala de férias referida, a planilha de Plantões Judiciário de 
2017 dos Desembargadores, com base no art. 4º, §§ 2º e 4º, do Provimento Con-
junto TRT.GP.CRJT Nº 05/2009; 

h) auxiliou nos trabalhos da 2ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, ocorrida 
no período compreendido entre 13 e 17 de junho de 2016;

i) auxiliou nos trabalhos da Semana da Execução Trabalhista na Justiça do Trabalho 
do Ceará, ocorrida no período compreendido entre 19 e 23 de setembro de 2016;

j) auxiliou nos trabalhos da Semana Nacional da Conciliação na Justiça do Trabalho 
no Ceará, ocorrida no período compreendido entre 21 e 25 de novembro de 2016.

Praticou, ainda, outros atos de expedientes, tais como: 

a) verificação dos impedimentos e suspeições dos magistrados nos processos para a 
inclusão na pauta de julgamento; 

b) atendimento ao público e aos gabinetes dos Exmos. Srs. Desembargadores; 

c) elaboração de ofícios e memorandos; 

d) repasse das comunicações feitas em sessão plenária à Secretaria de Comunica-
ção Social, para os devidos fins; 

e) elaboração de certidões de presença de universitários nas sessões de julgamento, 
para fins de prova de complementação curricular.

Ressaltamos, por fim, que o êxito na efetivação dos trabalhos desenvolvidos por esta Secre-
taria resulta de uma distribuição racional dos expedientes, da dedicação e do elevado grau de 
responsabilidade de seus servidores, que bem desempenharam suas atribuições.
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7 SECREtARiA dAS tURMAS

7.1 SECREtARiA dA 1ª tURMA

Atividades realizadas em 2016: 

a) 42 sessões de julgamento:
- 41 ordinárias;
-1 extraordinária;

b) pelo sistema SPT2 (processos físicos):
- 591 processos de pauta; 
- 67 processos extrapauta; 

c) pelo sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico):
- 2.693 processos de pauta; 
- 546 processos extrapauta (mesa).

Outros atos de expedientes foram praticados, tais como:

a) atendimento ao público e aos gabinetes dos Ex.mos Srs. Desembargadores; 

b) elaboração de ofícios e memorandos; 

c) repasse das comunicações feitas em sessão turmária à Secretaria de Comunica-
ção Social, para os devidos fins;

d) preparação e divulgação no DEJT de pautas de julgamento; 

e) convocação de Desembargadores, quando necessário, para composição do quó-
rum nas sessões de julgamento;

f) preparação de certidões de julgamento; 

g) publicação de acórdãos no DEJT;

h) contagem do decurso de prazo recursal, bem como elaboração da devida certidão 
e remessa de recursos aos órgãos julgadores; 

i) publicações no DEJT das notificações determinadas pelos Gabinetes.

Ressaltamos, por fim, que o êxito na efetivação dos trabalhos desenvolvidos por esta Secreta-
ria resultou de uma distribuição racional dos expedientes, da dedicação e do elevado grau de 
responsabilidade de seus servidores, que bem desempenharam suas atribuições.

7.2 SECREtARiA dA 2ª tURMA

Atividades da Secretaria da Segunda Turma, desenvolvidas ao longo do ano de 2016.

a) 46 (quarenta e seis) sessões turmárias sendo:
- 45 (quarenta e cinco) ordinárias;
- 1 (uma) extraordinária, lavrando-se as respectivas atas;

b) julgados 539 (quinhentos e trinta e nove) processos trabalhistas de autos físicos: 
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- 455 ações originárias ou recursos e 84 recursos internos; 
- 1 com relação aos Processos Judiciais Eletrônicos – Pje-JT;

c) julgamento, em sessão, de 3.398 (três mil, trezentos e noventa e oito) processos, 
sendo:
- 3.009 (três mil e nove) ações originárias ou recursos; 
- 389 (trezentos e oitenta e nove) recursos internos.

Em decorrência disso, foram executadas atividades a cargo desta Secretaria tais como: 

a) criação de sessões;

b) confecção de certidões e notificações;

c) acompanhamento da votação antecipada e elaboração dos dispositivos dos votos 
vencedores;

d) publicação de acórdãos em autos físicos e eletrônicos;

e) controle de prazos recursais;

f) conclusão para os gabinetes dos Desembargadores e da Presidência;

g) remessa de autos eletrônicos à 1ª instância.

Outros atos de expedientes foram praticados, tais como: 

a) verificação dos impedimentos e suspeições dos magistrados nos processos para a 
inclusão na pauta de julgamento; 

b) atendimento ao público e aos gabinetes dos Exmos. Srs. Desembargadores; 

c) elaboração de ofícios e memorandos; 

d) repasse das comunicações feitas em sessão turmária à Secretaria de Comunica-
ção Social, para os devidos fins; 

e) elaboração de certidões de presença de universitários nas sessões de julgamento, 
para fins de prova de complementação curricular, etc. 

Ressaltamos, por fim, que o êxito na efetivação dos trabalhos desenvolvidos por esta Secre-
taria resulta de uma distribuição racional dos expedientes, da dedicação e do elevado grau de 
responsabilidade de seus servidores, que bem desempenharam suas atribuições.

7.3 SECREtARiA dA 3ª tURMA

Atividades da Secretaria da 3ª Turma, desenvolvidas ao longo do ano de 2016.

a) 35 (trinta e cinco) sessões turmarias ordinárias e 1 (uma) extraordinária;

b) 28 (vinte e oito) pautas de julgamento de processos de autos físicos, nas quais 
constaram:
- 415 (quatrocentos e quinze) processos físicos, devidamente publicados, nos ter-

mos do art. 122 do Regimento Interno deste Tribunal;
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c) 467 (quatrocentos e sessenta e sete) certidões de julgamento em processos traba-
lhistas de autos físicos (inclusive processos extrapauta);

d) elaboração dos expedientes necessários para a inclusão de Processos Judiciais 
Eletrônicos - PJe-JT em 36 (trinta e seis) sessões de julgamento, resultando em:
- 3131 (três mil cento e trinta e um) acórdãos lavrados pelos Exmos. Srs. Redatores.

Em decorrência disso, foram executadas atividades a cargo desta Secretaria tais como: 

a) criação de sessões;

b) confecção de certidões e notificações;

c) acompanhamento da votação antecipada e elaboração dos dispositivos dos votos 
vencedores;

d) controle de prazos recursais, conclusão para os gabinetes dos Redatores e da Pre-
sidência, bem como a remessa de autos eletrônicos à 1ª instância.

Outros atos de expedientes foram praticados, tais como: 

a) verificação dos impedimentos e suspeições dos magistrados nos processos para a 
inclusão na pauta de julgamento; 

b) atendimento ao público e aos gabinetes dos Exmos. Srs. Desembargadores e 
Juízes convocados; 

c) elaboração de ofícios e memorandos; 

d) repasse das comunicações feitas em sessão turmaria à Secretaria de Comunica-
ção Social, para os devidos fins; 

e) elaboração de certidões de presença de universitários nas sessões de julgamento, 
para fins de prova de complementação curricular; informações à Presidência para 
convocação de membros de outra Turma, quando necessária, para composição do 
quórum nas sessões de julgamento, etc. 

Ressaltamos, por fim, que o êxito na efetivação dos trabalhos desenvolvidos por esta Secre-
taria resulta de uma distribuição racional dos expedientes, da dedicação e do elevado grau de 
responsabilidade de seus servidores, que bem desempenharam suas atribuições.
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8 OUVidORiA

A Ouvidoria mostra, através de dados, o registro de 2.465 manifestações em 2016. No decorrer 
do ano, a Ouvidoria atuou registrando manifestações de pedidos de informação, pedidos de pro-
vidência, denúncia, elogio, reclamação e sugestão, via e-mail, telefone, carta, presencialmente 
e formulários disponíveis nas urnas das principais entradas da Sede e Fórum deste regional.

A demanda principal da Ouvidoria é a prestação de informações às partes, principalmente 
para acompanhamento processual, atuando como órgão facilitador na comunicação entre os 
cidadãos usuários e o TRT, proporcionando amparo ao jurisdicionado até mesmo àqueles as-
sistidos por advogados, pois são comuns os relatos de falta de assistência e informação por 
parte dos mesmos.

As solicitações de informação, sempre que possível, têm sido respondidas de imediato e, em 
algumas situações, contamos com o apoio das Varas e diversos setores desta Corte que, de 
forma diligente, quando solicitadas através de contatos via telefone ou e-mail, nos respondem 
com presteza e objetividade, proporcionando o rápido retorno ao manifestante.

No dia 18 de novembro de 2011 foi instituída pela Presidência da República a Lei nº 12.527/2011 
que regula o acesso à informação. 

Em face da mencionada Lei, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho instituiu a Resolução 
nº 107 de 29 de janeiro de 2012 que dispõe sobre o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no 
âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus, nos termos previstos pela Lei nº 12.527/2011. O 
SIC passou a funcionar na Ouvidoria, baseado na Resolução nº 377 de 09 de outubro de 2012 
deste Regional a fim de atender a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a Criação do Serviço de 
Informações ao Cidadão – SIC, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

Conforme a Resolução nº 215/2015 do CNJ, afirmamos que atualmente a Lei de Acesso à Infor-
mação vem sendo cumprida com êxito por esta Ouvidoria.

No âmbito do poder judiciário, a LEI nº 12.527/2011 foi regulamentada pela Resolução 107/2012 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e, no TRT da 7ª Região, pela Resolução Adminis-
trativa 377/2012.

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), criou o Grupo de Técnico de Trabalho das 
Ouvidorias – GTOuvJT, pelo Ato CSJT.GP.SG.SETIC Nº 15, de 1º de fevereiro de 2016. No dia 
29 de abril de 2016, o ATO da Presidência do CSJT Nº 107/2016 resolve alterar o artigo 4º do Ato 
CSJT.GP.SG.SETIC Nº 15, passando a constar a servidora do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Re-
gião, VIVIAN MEYER MARSHALL DE ALBUQUERQUE, como integrante demandante do grupo.

A Diretoria-Geral do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, através da PORTARIA DG  
Nº 253, de 29 de julho de 2016, constituiu o Grupo de Estudos Técnicos para elaborar proposta 
da Carta de Serviços para este Regional. A Coordenadora de Serviços da Ouvidoria VIVIAN 
MEYER MARSHALL DE ALBUQUERQUE, ingressou no Grupo de Estudo, através da PORTA-
RIA TRT7.DG Nº 372, de 14 de outubro de 2016.

O Desembargador Ouvidor PLAUTO CARNEIRO PORTO e a Coordenadora de Serviços da 
Ouvidoria VIVIAN MEYER MARSHALL DE ALBUQUERQUE, estiveram presente em vários en-
contros realizados pelo Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho -COLEOU, procurando ali-
nhar as necessidades para melhoria do setor e fortalecer as Ouvidorias da Justiça do Trabalho.

A Ouvidoria participou do programa da Justiça do Trabalho que foi ao ar através da TVC no dia 
15 de janeiro de 2016, tendo como participantes o Desembargador Ouvidor PLAUTO CARNEI-
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RO PORTO, o Presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, Desembargador Ou-
vidor JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA e a Coordenadora de Serviços da Ouvidoria, VIVIAN MEYER 
MARSHALL DE ALBUQUERQUE.

Em março de 2016 o jornal interno Folha 7, do Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, pu-
blicou matéria em destaque, informando número de atendimentos, divulgando também a nova 
campanha (layout) realizado pela Comunicação Social.

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS/EXPEDIDAS EM 2014

OUVIDORIA PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO

PEDIDO 
DE PROVI-

DÊNCIA
DENÚNCIA ELOGIO RECLAMAÇÃO SUGESTÃO TOTAL

R
EC

EB
ID

A
S E-mail 520 167 18 33 141 6 885

Telefone 430 - 2 - - - 432
Pessoal 7 4 - - 2 - 13
Carta - - - - - - -

EX
PE

D
ID

A
S

E-mail 475 225 14 10 85 2 811

Telefone 324 - - - - - 324
Memo - - - - - - -
Carta - - - - - - -
Ofício - - - - - - 01
TOTAL 1756 396 34 43 228 8 2465
Arquivadas 1741 382 34 43 228 8 2436
Pendentes 15 14 - - - - 29
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9 SECREtARiA-GERAl dA pRESidênCiA

9.1 GAbinEtE dA pRESidênCiA

Ao Gabinete da Presidência estão vinculados os setores de Arquivo, Biblioteca, Cerimonial, 
Memória e as Assessorias Técnicas de Jurisprudência e de Publicações Oficiais - DEJT.

9.1.1 Setor de Arquivo

O Setor de Arquivo do Tribunal tem sob sua guarda cinco acervos arquivisticos que se encon-
tram entre as fases corrente, intermediária e permanente, sendo estes: acervo de processos 
judiciais de 2ª instância, acervo de documentos e processos administrativos, acervo de pes-
soal, parte do acervo de 1ª instância e acervo de processos micro filmados deste Regional 
(aproximadamente 80.000 processos). 

Ao público interno, o Setor oferece os seguintes serviços:

a) consultas, empréstimos e desarquivamentos das documentações administrativas 
e de pessoal;

b) consultas, empréstimos e desarquivamentos das dos processos judiciais de 2ª instância;

c) orientação as diversas unidades administrativas a respeito da gestão de documentos.

Ao público externo o Setor oferece os seguintes serviços por meio de atendimentos presen-
ciais, por telefone e via e-mail:

a) atender às solicitações de consulta e de reprodução de acórdãos, sob sua guarda; 

b) disponibilizar e acompanhar a reprodução dos processos judiciais microfilmados 
para consulta aos jurisdicionados;

c) disponibilizar processos judiciais microfilmados para consulta de pesquisadores 
acadêmicos;

d) disponibilizar os processos judiciais de 1º e 2ª instâncias para os solicitantes ob-
terem vistas, bem como acompanhamento de cópias nas dependências do TRT7;

e) disponibilizar os processos judiciais de 1º e 2ª instâncias para fins de pesquisa 
acadêmica;

f) fornecer certidões referentes a processos eliminados, microfilmados e arquivados;

g) fornecer informações sobre os processos arquivados administrativos e judiciais de 
1ª e 2ª instâncias; 

h) atender às requisições e fornecer informações aos órgãos e autoridades de institui-
ções públicas e privadas diversas.

Atividades alheias às rotinas administrativas do setor:

a) participação de servidores nas seguintes comissões: Comissão Permanente de 
Avaliação de Documentos, Comissão de Inventário do Estoque do Almoxarifado e 
Grupo de Trabalho para Implantação da Biblioteca Digital;
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b) acompanhamento do Programa de Gestão Documental nas Varas Trabalhista de 
Quixadá, Sobral e Iguatu, com orientações presenciais e via email aos estagiários 
a respeito da análise e separação dos acervos permanentes e intermediários, bem 
como procedimentos de inventário e inclusão do acervo no Sistema de Administra-
ção de Processos 1ª Instância;

c) participação no VIII Encontro Nacional da Memória da Justiça do Trabalho (MEMO-
JUTRA) Gestão Documental: Instrumento de Acesso à Informação, ocorrido em 
Campo Grande- MS, com apresentação do Programa de Gestão Documental do 
Interior nos seminários de Boas Práticas;

d) levantamento estatístico dos dados referentes aos acervos judiciais do todo o re-
gional para o CNJ- em números.

Dados relativos aos serviços e atividades:

SERVIÇOS
INTERNO TOTAL
Consultas a documentos administrativos em geral 875
Empréstimos de documentos administrativos 682
Cadastro de documentos administrativos 1802
Remessas de processos judiciais de 1ª instância às Varas 60
Consultas, empréstimos e remessas de processos arquivados de 2ª instância 262
Certidões expedidas 10
Processos arquivados no SPT2, recebidos de setores diversos 2100
Elaboração de Termos de Referência 02
EXTERNO TOTAL
Empréstimos e consultas a processos de 1ª Instância 285
Acompanhamento de revelação de processos micro filmados 15
Processos microfilmados disponibilizados para consulta 21
Pesquisas acadêmicas no acervo 01

9.1.2 Setor de biblioteca

informações preliminares

Em razão do corte considerável no orçamento deste Regional, os procedimentos de aquisição 
de livros e renovação dos periódicos foram prejudicados no exercício de 2016. Tal fato, com-
prometeu os resultados deste Setor no tocante às estatísticas de utilização do acervo.

De toda sorte, no segundo semestre conseguimos renovar a assinatura da Plataforma Ltr de 
Livros Eletrônicos, que disponibiliza mais de 3.300 ebooks e algumas revistas especializadas 
em direito do trabalho - com média de 3.000 acessos mês. Adquirimos aproximadamente 60 
títulos Impressos e mais 160 que foram distribuídos entre gabinetes, turmas, varas do trabalho 
e a sala de sessões. Ressalto que, contando com as obras doadas, foram 307 livros impres-
sos incorporados ao acervo da Biblioteca deste TRT, os quais foram prontamente divulgados 
nos canais de comunicação institucional.

Continuamos as atividades de Biblioconsultoria dirigida aos Gabinetes dos Desembarga-
dores, Varas do Trabalho e às Unidades estratégicas administrativas, que consiste em visitas 
programadas aos setores, contato por telefone ou e-mail com fito de orientar sobre as fontes 
de pesquisas impressas, eletrônicas e digitais disponíveis para otimizar o acesso aos con-
teúdos jurídicos.
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Outras atividades como levantamentos bibliográficos, pesquisas jurídicas mais complexas 
para os juízes e desembargadores, empréstimo via malote para unidades fora da sede, cata-
logação nas publicações oficiais, treinamento de usuários, organização de eventos educativos 
e culturais dentre outras tarefas foram desenvolvidas normalmente.

A partir do segundo semestre, abrimos espaço na vitrine da Biblioteca para exposição das ar-
tes produzidas pelos servidores. Essa atividade teve como resultados a revelação de alguns 
talentos nas modalidades de artesanato e pintura. Essa ação idealizada por este Setor, deu 
origem a 1ª Mostra de Talentos dos Servidores, realizada no dia 28 de outubro em comemo-
ração ao dia do servidor, cuja exposição foi ampliada com a participação de 16(dezesseis 
servidores) nas categorias: artesanato (artes manuais em geral), poesia, música e pintura.

Outros eventos que o Setor de Biblioteca idealizou e coordenou foram: o dia das mães, dia 
dos pais, e no campo da saúde organizamos um grande evento alusivo ao setembro amarelo 
com a participação em massa dos servidores dialogando com a Psicanalista Clínica Germa-
na Lima, que apresentou dados e informações sobre o suicídio e a necessidade de um olhar 
atento à sua prevenção.

Ainda no campo da saúde e qualidade de vida, a Biblioteca deu continuidade ao serviço de biblio-
terapia elaborando um catálogo específico composto por obras voltadas às questões afetivas e 
emocionais que levam o usuário à reflexão de suas limitações psíquicas e podem ver na leitura uma 
alternativa de conhecimento de algum transtorno que possa ter, bem como o alívio, utilizando-a 
como uma atividade terapêutica auxiliar para o alívio de estados emocionais limitantes.

As Bibliotecas Livres continuaram a receber incremento nos seus acervos e, agregamos a ela 
um projeto de extensão para promoção da leitura e de valores humanos, dirigido aos funcio-
nários terceirizados.

A página do facebook da Biblioteca é um recurso de comunicação e marketing que objetiva 
promover a interatividade com os usuários e potencializar a utilização dos recursos de leitura. 
Assim sendo, durante todo ano produzimos e compartilhamos várias postagens que, inclusive, 
contribuíram para amenizar a queda na estatística dos serviços.

Todas as ações concretizadas foram planejadas em consonância com os objetivos estra-
tégicos do Tribunal.

Detalhamento Das informações e estatísticas

Quanto ao acervo, só conseguimos realizar as aquisições e renovações a partir do mês de 
setembro iniciando com a renovação da Biblioteca Ltr Digital, publicação eletrônica com con-
teúdo justrabalhista. Para se ter ideia da importância dessa ferramenta, após a sua renova-
ção, em apenas 2 (dois) meses foram contabilizados quase 9.000 acessos. No ano o total de 
acessos girou na ordem de 16.168 acessos.

Foram adquiridos 215 livros, distribuídos entre o Setor de Biblioteca, Gabinetes, Turmas, Va-
ras do Trabalho, Sala de Sessão, Secretaria do Tribunal Pleno e a área Licitações e Contratos.

Ações básicas desenvolvidas:

a) fornecemos novas edições do Vade mécum trabalhista - LTr e Novo Código de 
Processo Civil comentado artigo por artigo – Daniel Assumpção para compor o 
acervo da Sala de Sessões, Varas do Trabalho e Turmas. Foram distribuídos a to-
dos os Gabinetes os seguintes títulos: Vade mecum trabalhista - LTr Novo Código 
de Processo Civil comentado artigo por artigo – Daniel Assumpção Indenizações 
por acidente de trabalho ou doença ocupacional - Sebastião Geraldo de Oliveira; 
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b) realizamos ações de divulgação dos produtos e serviços, utilizando as redes so-
ciais, folder impresso e as ferramentas disponibilizadas pela Diretoria de Comuni-
cação Social;

c) lançamos o projeto Biblioterapia, o qual objetiva contribuir na qualidade de vida 
de magistrados, servidores e funcionários terceirizados por meio da indicação de 
leituras e atividades terapêuticas;

d) efetivamos a contratação da Vlex digital contendo mais de 100 milhões de documentos 
(livros, periódicos, leis, jurisprudências) de 134 países, disponíveis em 13 idiomas;

e) efetivamos os procedimentos para renovação das assinaturas dos periódicos ele-
trônicos eletrônicas dos produtos: Biblioteca Ltr Digital, Web licitações e Contratos 
e Leianotada.com da Editora Zênite, BIDFÓRUM Biblioteca Digital da Editora Fó-
rum e da Biblioteca Digital da Editora NDJ , Botetim Governet e Jornais locais mas 
só o 1(um) jornal local, a Biblioteca Ltr Digital e a Zênite fácil foram renovadas.

BIBLIOTECA EM NÚMEROS
SERVIÇOS, ROTINAS E PRODUTOS

SERVIÇOS/ATENDIMENTO TOTAL
Empréstimo de livros + Renovações 2073
Empréstimo via malote para o Fórum e Varas do Interior 105
Devoluções de livros 1033
Empréstimo de periódicos para cópia e/ou consulta 34
Consultas e atendimento em geral e via telefone 320
Reserva de livros 35
Pesquisas jurídicas realizadas e levantamentos bibliográficos p/ usuários 250
Biblioconsultoria presencial 14
Biblioconsultoria via telefone 30
Acesso feito a nossa base de consultas - SIABI 2614
Registros recuperados por meio de consulta ao SIABI 132810

ROTINAS TÉCNICAS TOTAL

Preparo de listas bibliográficas para aquisição de material bibliográfico 1
Organização e tratamento técnico dos livros, CDs e DVDs adquiridos: Registro, Ca-
talogação, Classificação, etiquetagem, bolsos,arquivamento na estante. 1204

Total de usuários inscritos em 2015 50
Total de periódicos tecnicamente tratados 82
Análise e seleção de fontes (jornais, revistas, livros, etc.) a fim de compor o Acervo 
da Biblioteca; 123

Livros e periódicos incorporados ao acervo 309
Catalogação de atos normativos 233
Catalogação e indexação de artigos de periódicos 492
Recebimento e distribuição das revistas destinadas às Varas da capital, interior e 
Gabinetes os desembargadores 160

Livros recebidos por meio de doação para o acero das Bibliotecas Livres instaladas 
no âmbito do TRT (Sede, Fórum e Vara de Sobral) 42

Fonte: Estatísticas geradas pelo SIABI - Sistema da Biblioteca
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PRODUTOS
Página eletrônica - alterações na página da Biblioteca 17
Informativos eletrônicos encaminhados por e-mail 162

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

EVENTOS/TREINAMENTOS

Organização e Participação na execução de Eventos: 

1. Homenagem ao dia das mães- maio
2. Homenagem ao dia dos pais - agosto
3. Setembro Amarelo – 23/07/2016
4. I Mostra de Talento dos Servidores – 28/10/2016

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

DADOS RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES ADQUIRIDAS
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS MANTIDAS
Revista LTR Digital
Jornais diários – O Povo;
Zênite Fácil – biblioteca digital de licitações e contratos

Fonte: Estatísticas da Biblioteca

9.1.3 Setor de Cerimonial

Com a função de elaborar e realizar todas as solenidades no âmbito da Justiça do Trabalho 
no Estado do Ceará, o Setor de Cerimonial, ligado ao Gabinete da Presidência do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região, desenvolveu as seguintes atividades:

a) abetura Das atiViDaDes Da escola JuDicial Deste tribunal em 2016 - “aula 
maGna” - O Setor de Cerimonial deste Tribunal, elaborou a solenidade de abertura 
das atividades da Escola Judicial deste Tribunal no ano de 2016 com a Aula Magna 
proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Douglas de Alencar Rodrigues -Ministro do Tribu-
nal Superior do Trabalho que discorreu sobre o tema "Novo Código de Processo 
Civil e Suas Repercussões no Processo do Trabalho";

b) soleniDaDe De abertura Do proGrama trabalho seGuro com o lançamento Da 
campanha: “o aciDente não compensa” - O Setor de Cerimonial atuou na orga-
nização e na realização da Solenidade de abertura das atividades do Programa 
Trabalho Seguro, com a presença da Ministra Maria Helena Malmann, Ministra do 
Tribunal Superior do Trabalho. O evento em questão foi realizado no canteiro de 
obra do edifício Dom Condominium Parque na Rua Delmiro Gouveia, 1484 - Varjo-
ta. O mesmo evento também foi realizado na Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará - FIEC, desta feita destinado ao empresariado cearense;

c) III seminário reGional trabalho seGuro no ambiente rural - Este Setor de Ce-
rimonial trabalhou na confecção e expedição de convites, na elaboração da soleni-
dade de abertura do III Seminário Trabalho Seguro no Ambiente Rural, bem como 
na formação de mesas e apresentação dos palestrantes. O evento em questão 
ocorreu na cidade de Guaraciaba do Norte-CE, nas dependências do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Guaraciaba do Norte-CE;

d) i semana Do meio ambiente - O Cerimonial deste Tribunal realizou a solenidade 
de abertura e composição de mesa das apresentações da I Semana do Meio Am-
biente. O evento contou com a parceria do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e 
a Justiça Federal no Ceará;
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e) semana nacional Da aprenDizaGem - O Cerimonial deste Tribunal elaborou e acom-
panhou todas as atividades da Semana Nacional da Aprendizagem; 

f) ato público - O Setor de Cerimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 
elaborou ofícios convites, organizou a estrutura e atuou na realização do Ato Públi-
co em Defesa da Justiça do Trabalho no Ceará;

g) lançamento De liVro - O Setor de Cerimonial deste Tribunal atuou na realização 
da Solenidade de Lançamento do Livro, de autoria da Ministra Kátia Magalhães 
Arruda, "Mãe, Conte-me uma História";

h) soleniDaDe De posse Dos noVos DiriGentes Do tribunal - O Setor de Cerimonial 
deste Tribunal atuou na organização e execução da Sessão Solene de Posse dos 
novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, ficando à frente da 
recepção das autoridades, da formação da mesa solene, da formação do doutoral, 
elaboração da ordem dos trabalhos da solenidade e na organização dos cumpri-
mentos aos novos dirigentes do TRT do Ceará;

i) soleniDaDe De posse Da Diretora Do fórum autran nunes - O Setor de Cerimo-
nial deste Tribunal elaborou e realizou a solenidade de posse da nova Diretora do 
Fórum Trabalhista Autran Nunes;

j) correição orDinária tST - O Cerimonial do TRT-7ª Região realizou o receptivo 
do Ministro Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, e 
equipe, quando da realização da Correição ordinária feita neste Tribunal. O Chefe 
do Setor de Cerimonial deste Tribunal acompanhou o Exmo. Sr. Ministro Corre-
gedor-Geral em visita a Escola Judicial e a diversos setores do TRT-7ª Região;

k) semana nacional Da conciliação e Da execução - O Setor de Cerimonial deste 
Tribunal realizou o Cerimonial de abertura da 12ª Semana Nacional da Conciliação 
e da I Semana Nacional da Execução Trabalhista;

l) i fórum estaDual De saúDe e seGurança no trabalho - O Setor de Cerimonial deste 
Tribunal em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO esteve à frente da re-
alização do I Fórum Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho. O Evento contou 
com a participação de diversas autoridades para discussões acerca do tema.

palestras, cursos e seminários

O Setor de Cerimonial trabalhou na organização, na realização e na apresentação de diversos 
palestrantes, em cursos, seminários e reuniões realizadas no âmbito do TRT-7ª Região, inclusi-
ve as realizadas pela Escola Judicial do nosso Tribunal, onde destacamos os seguintes eventos: 

a) cursos:

- “Boas Práticas de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos Administrativos”;

- “Fundamentação das Sentenças Trabalhistas”;

- “Incidentes de Interesses Transindividuais: o Incidente de Assunção de Compe-
tência e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas à luz do Novo CPC 
e da Instrução Normativa 39 do TST";

- "Meios de Prova do Processo do Trabalho e o Novo CPC";

- "A Parte Geral do Novo CPC e o Processo do Trabalho";
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- “Oratória Master - Linguagem Corporal";

- “Repercussões do Novo CPC no Processo do Trabalho”;

- “Cumprimento de Sentença Trabalhista e o Novo CPC”;

- “Técnicas em Mediação e Conciliação”;

- “Primeiros Socorros - Segundos que Salvam Vidas";

b) bate-papo: “Setembro Amarelo - Um Olhar Atento Sobre a Saúde Mental”;

c) palestras:

- "Ambiente de Trabalho Saudável - Assédio Moral e suas Consequências”;

- “Segurança Pessoal e Institucional”.

semana institucional Da maGistratura trabalhista Da 7ª reGião

O Cerimonial deste Tribunal deu suporte na realização e condução dos trabalhos da Semana 
Institucional da Magistratura Trabalhista do TRT da 7ª Região. O evento que no consta do ca-
lendário anual da Escola Judicial deste Tribunal foi realizado no Praiano Palace Hotel durante 
três dias. 

XV conGresso internacional De cerimonial y protocolo e XXI conGresso nacional 
Do cerimonial público

Sob a bandeira temática “CERIMONIAL & PROTOCOLO - CIÊNCIA E ARTE EM SINERGIA", 
o Chefe do Cerimonial deste Tribunal, vivenciou uma enriquecedora troca de experiências, 
de que resultou o fortalecimento dos laços de amizade e companheirismo, tão necessários 
aos cerimonialistas, significando vantagens incalculáveis para o sucesso de suas ações, bem 
como adquiriu importantes conhecimentos tanto como participante e também como palestran-
te convidado no XV Congresso Internacional de Cerimonial y Protocolo e no XXI Congresso 
Nacional do Cerimonial Público.

Os eventos ocorreram em Manaus, e este Tribunal, representado pelo Chefe do Cerimonial, 
apresentou a palestra "O Perfil do Cerimonial nas Cortes de Jusitça".

aposição De retrato

O Setor de Cerimonial deste Tribunal esteve à frente da organização e condução da Solenida-
de de Aposição do Retrato do Desembargador do Trabalho Francisco Tarcísio Guedes Lima 
Verde Júnior na Galeria de Presidentes do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

recepção De autoriDaDes e Visita orientaDa

No ano de 2016, com o receptivo e acompanhamento do Setor de Cerimonial deste Tribunal 
recebemos diversas autoridades em visita institucional, dentre elas destacamos: Ministros de 
Tribunais, Procuradores, Parlamentares, Magistrados, membros da igreja católica, empresá-
rios etc.

No dia-a-dia este Cerimonial também participou da recepção de autoridades dos três poderes 
constituídos em visitas oficiais à Presidente desta Corte.
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O Setor de Cerimonial também acompanhou diversas faculdades, universidades e escolas 
profissionalizantes de Fortaleza em visita à sede do Tribunal. Na ocasião alunos e professores 
tiveram a oportunidade de conhecer a história da Justiça do Trabalho no Ceará, as instalações 
do Tribunal e assistirem a Sessões do Pleno e das Turmas.

Destaca-se que em 2016 o Setor de Cerimonial acompanhou e orientou algumas instituições 
de ensino superior, no curso de Direito, a realização da sessão fotográfica de formatura de 
suas turmas realizadas em nossas dependências. 

natal 2016

O Cerimonial deste Tribunal foi responsável pelo acompanhamento e roteiro da Festa de Natal 
de 2016.

outras atiViDaDes Do cerimonial

O Chefe do Setor de Cerimonial deste Tribunal acompanhou o Exmo. Sr. Desembargador do 
Trabalho Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região e Desembargadores designados a representá-lo em diversas soleni-
dades em nossa cidade. O mesmo ocorreu na gestão da Desembargadora do Trabalho Maria 
José Girão, que assumiu a presidência deste Tribunal em Junho de 2016.

DiVersos

Diariamente o Cerimonial deste Tribunal encaminha ofícios e telegramas de agradecimento e/ 
ou representação a convites recebidos pela presidência desta Corte.

O cartão de aniversário da presidência tem sua entrega feita pelo Setor de Cerimonial em 
homenagem as autoridades constituídas, aos magistrados e servidores ativos e inativos do 
TRT do Ceará.

No ano de 2016, em conjunto com a Assessoria de Comunicação Social este Setor de Ceri-
monial também elaborou o Cartão de Natal da presidência, encaminhando-os as autoridades 
dos três poderes dos Estados e da União, aos magistrados e aos servidores ativos e inativos 
deste Tribunal.

9.1.4 Setor de Memória

Criado pelo Ato nº 240, de 03 de abril de 2014, o Setor de Memória preserva e difunde a me-
mória institucional por meio de atividades culturais, educativas e técnicas. Atua nos campos 
da História, Memória, Trabalho e da Cidadania, tendo seu acervo como referência permanente 
para pesquisas. Realiza também, com os Setores de Arquivo e de Biblioteca, trabalho de Ges-
tão Documental nas varas do trabalho do interior, na preservação dos documentos históricos, 
propiciando ações ao desenvolvimento da Memória Institucional. No ano de 2015, a Assesso-
ria Técnica de Jurisprudência e a Assessoria Técnica de Publicações Oficiais, criadas pelo Ato 
nº 738, de 23 de dezembro de 2014, passaram a integrar o Setor de Memória.

Durante o ano de 2016, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) exposições:

- exposição fotográfica “Museus e Paisagens Culturais” - 14ª Semana Nacional de 
Museus;

- exposição “Um Mundo Sem Trabalho Infantil” - Programa Nacional de Combate 
ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem;
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b) atendimento a universidades:

- recepção de visitas coletivas e individuais ao memorial;

- apoio a pesquisadores e grupos de estudo com a disponibilização de processos 
da guarda histórica para consulta;

c) início do trabalho de gestão documental das fotografias do acervo do Núcleo de 
Pesquisas;

d) participação em eventos diversos:

- natal solidário;

- VIII Encontro Nacional da Memória da Justiça do Trabalho;

e) elaboração, editoração, impressão e distribuição dos Anais do VII Encontro Nacio-
nal da Memória da Justiça do Trabalho;

f) revisão da Revista da Gestão 2014-2016.

9.1.4.1 Assessoria técnica de Jurisprudência

Em 2016, a Assessoria Técnica de Jurisprudência realizou pesquisas de matérias de interesse 
do Tribunal no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT), cadernos do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), Diários de Justiça 
Eletrônica do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e no 
Diário Oficial da União (DOU) - Sessão I para divulgação em informes enviados aos setores 
interessados, via e-mail, e disponibilizados na intranet; atendeu às solicitações de pesquisas 
jurisprudenciais; elaborou Boletins de Jurisprudência; executou o tratamento dos acórdãos 
publicados na base de dados do Tribunal, realizando atividades de análise temática, abaste-
cendo o Sistema de Processos Trabalhistas de 2ª Instância (SPT2) com a legislação, doutri-
na, incluindo acórdãos sucessivos em suas matrizes e atualizou, editorou e disponibilizou os 
bancos de Súmula e de Teses Jurídicas Prevalecentes do Tribunal.

Acórdãos tratados em 2016 5509

Boletins de Jurisprudência 02

Informes Judiciários 117

9.1.4.2 Assessoria técnica de publicações Oficiais – dEJt

A Assessoria Técnica de Publicações Oficiais editorou eletronicamente as publicações oficiais 
do TRT7, adotando critérios de normalização, tendo em vista os aspectos de qualidade e bai-
xo custo na produção impressa. Organizou, editorou e publicou a Revista do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região, o Relatório de Atividades 2015, os atos normativos e as portarias 
de comissões, de diárias e de designações de fiscais de contratos, atualizou e disponibilizou 
o organograma do Tribunal, executou a gestão regional do Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho (DEJT), editorou os Boletins de Jurisprudência e o Regulamento Geral, procedeu às 
alterações no Regimento Interno e na Consolidação de Provimentos do Tribunal e ao levanta-
mento do controle interno de publicações.
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Atividades desenvolvidas em 2016:

a) publicações elaboradas pelo setor:

PUBLICAÇÕES QUANTIDADE
Atos Normativos 241
DEJT 247
Revista do Tribunal 1
Portarias de Comissões 187
Portarias de Diárias DG 337
Portarias de Diárias PRESIDÊNCIA 189
Editais 6
Relatório de Atividades - ano 2015 1

A Gráfica do Tribunal foi responsável pela composição dos modelos e matrizes dos impressos 
a serem confeccionados, pela impressão, compaginação e acabamento das publicações e 
outros tipos de impressos deste Tribunal, incluindo fotocópias.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE
IMPRESSOS DIVERSOS
Apostilas, Blocos, Cartazes, Folder e outros, coloridos e preto e branco 124.100

Envelopes modelos variados 61.000
Encadernações com espirais 160
Revista do Tribunal 2015 com 450 páginas 150

9.2 SECREtARiA JUdiCiÁRiA

PROCESSOS AUTUADOS
TIPO QUANTIDADE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO DE PETIÇÃO 50
AGRAVO DE PETIÇÃO 1.007
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO 15
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 464
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 4
RECURSO ORDINÁRIO 329
REEXAME NECESSÁRIO 2
RECURSO ORDINÁRIO – RITO SUMARÍSSIMO 6
AGRAVO REGIMENTAL 7
RECLAMAÇÃO CORREICIONAL OU PARCIAL 24
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 16
PAD EM FACE DE MAGISTRADO 10
SINDICANCIA 1
TOTAL 1.935

EXPEDIÇÕES
TIPO QUANTIDADE
NOTIFICAÇÕES 1.432
ALVARÁS 10
OFÍCIOS 820
EDITAIS 3
CERTIDÕES DIVERSAS 2.448
MANDADOS 34
CARTA DE ORDEM 1
CERTIDÕES OFICIAIS DE JUSTIÇA 1.027
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PROCESSOS DIGITALIZADOS
PROCESSOS DIGITALIZADOS 617

PROCESSOS ARQUIVADOS
TIPO QUANTIDADE
AÇÃO RESCISÓRIA 22
AGRAVO REGIMENTAL 6
DISSÍDIO COLETIVO 1
MANDADO DE SEGURANÇA 5
RECLAMAÇÃO CORREICIONAL OU CORREIÇÃO PARCIAL 18
CAUTELAR INOMINADA 3
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 1
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO 1
PROCESSO ADMINISTRATIVO 144
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA 1
DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE 1
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 16
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1
TOTAL 220

9.2.1 diViSãO dE ACÓRdãOS E RECURSOS pROCESSUAiS

9.2.1.1 Setor de Acórdãos

O quadro a seguir traz os principais dados numéricos de 2015, permitindo apreciar com clareza 
as informações supracitadas: 

quADro GerAl - Ano 2016

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

Acórdãos Recebidos 754

Acórdãos Publicados 1.538

Decisões Monocráticas Publicadas 13
*Saldo incluindo os acórdãos remanescentes de 2015.

9.2.1.2 Setor de Recursos de Revista e Agravos de instrumento

Os dados referentes aos recursos processados por esta Divisão constam nas tabelas que 
seguem abaixo.

EXPEDIENTES DIVERSOS

NOTIFICAÇÕES PELO DEJT
     DESPACHOS – 959
     NOTIFICAÇÕES – 126
     EDITAIS - 369

NOTIFICAÇÕES POSTAIS 60

MANDADOS 450

OFÍCIOS     SPT2 = 13 
    EXTRA-SISTEMA= 5

MEMORANDOS 14

CARGA DE AUTOS 213

CERTIDÕES 3.064
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RECURSOS ANALISADOS E CERTIFICADOS POR ESTA DIVISÃO

RECURSO DE REVISTA TOTAL

Interpostos em 2016 381

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA TOTAL

Interpostos em 2016 344

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÕES ORIGINÁRIAS TOTAL

Interpostos em 2016 1

RECURSO ADESIVO TOTAL

Interpostos em 2016 1

EMBARGOS DECLARATÓRIOS TOTAL

Interpostos em 2016 212

RECURSO EXTRAORDINÁRIO TOTAL

Interpostos em 2016 0

AGRAVO (ART 557 CPC) TOTAL

Apresentadas em 2016 2

PETIÇÕES ANALISADAS E CERTIFICADAS POR ESTA DIVISÃO

CONTRARRAZÕES TOTAL

Apresentadas em 2016 279

CONTRAMINUTAS TOTAL

Apresentadas em 2016 246

IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS TOTAL

Apresentadas em 2016 30

PETIÇÕES DIVERSAS TOTAL

Apresentadas em 2016 263

Esta divisão, ao logo do ano de 2016, procedeu, nos autos eletrônicos, à publicação, certifica-
ção de trânsito em julgado, certificação de interposição de agravos de instrumento, remessa 
ao TST, remessa à Primeira Instância e demais providencias, no total de 1.564 processos.

9.2.2 diViSãO dE CAdAStRAMEntO pROCESSUAl 

A Divisão de Cadastramento Processual do Tribunal Regional do Trabalho, no desempenho 
das funções que lhes são conferidas em regulamento, realizou, ao longo do exercício de 2016, 
as atividades abaixo relacionadas:
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a) recebimento, no balcão de atendimento, de peças processuais, pedidos de certi-
dões e documentos em geral, destinados aos diversos setores e instâncias deste 
Tribunal, atendendo público externo e interno;

b) recebimento de peças processuais e documentos em geral, enviados por meios 
eletrônicos, a citar, fac-símile, e-Doc - Sistema de Peticionamento Eletrônico, 
Sistema de Malote Digital e Sistema de Portal de Serviços;

c) protocolamento e cadastramento, nos sistemas e controles adequados, de to-
das as peças e documentos recebidos, com consequente remessa ao seu des-
tino, podendo ser neste Tribunal, no Fórum, nas Varas do Interior, no TST e em 
endereços diversos;

d) gerenciamento do contrato firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (EBCT), cabendo-lhe:

- realizar a postagem de toda a correspondência deste Tribunal, na forma simples, 
registrada com AR, SEDEX e impressos, bem como recebê-la e encaminhá-la 
ao seu destino;

- enviar e receber, diariamente, os malotes destinados ao Fórum Autran Nunes, e 
os malotes destinados às Varas do Trabalho do interior do Estado, conservando 
em arquivo as GEM´s - Guias de Emissão de Malotes, para fins de controle e 
consulta de seu conteúdo, quando necessário;

- remeter e receber, de forma sistemática, processos e documentos endereçados ao Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) e Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT);

- enviar para as Varas e Fórum e atestar, mensalmente, a fatura/nota fiscal emitida 
pelos Correios, para fins de pagamento;

- controlar a prestação de serviços, especialmente no que concerne aos prazos, 
intermediando as demandas formuladas pelas Varas do Interior e demais 
setores usuários;

- elaborar termo de referência e instruir processos de compras e contratos com a ECT;

e) conduzir, diariamente ou quando existir demanda os processos destinados à 
Procuradoria Regional do Trabalho;

f) prestar informações acerca dos documentos protocolados nesta Divisão, bem como 
dos processos e seus trâmites, aos servidores deste Tribunal e ao público em ge-
ral, o que pode ser feito no balcão de atendimento, e-mail ou por via telefônica,  
perfazendo um número extraordinário de ligações diárias;

g) prestar informações acerca do PJe aos servidores deste Tribunal e ao público em 
geral, por telefone ou pessoalmente, conforme seja requisitado;

h) gerenciar a Central de Atendimento ao Usuário do PJe, instalada nesta Divisão e 
sob sua responsabilidade;

i) controlar a frequência e administrar as atividades dos estagiários existentes na DCP;

j) supervisionar o Setor de Distribuição dos Feitos - SDF (processos físicos e PJe-JT);

k) autuar, quando necessário, processos do PJe-JT.
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Registramos, abaixo, o quantitativo de protocolos, expedições, recebimento de petições, 
documentos, processos autuados no PJe-JT e distribuição dos feitos ocorridos no transcorrer 
do exercício de 2016:

DOCUMENTOS PROTOCOLADOS E CADASTRADOS NO PROTOCOLO GERAL

Processos Físicos 1.388
Ofícios Precatórios 1.600
RPV's Petições, etc. 9.541

TOTAL 12.529

EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS PELOS CORREIOS

TIPO DE CORRESPONDÊNCIA QUANTIDADE
Correspondências Registradas com AR 2.304
Correspondências Simples/impressos 4.642
SEDEX        8
PAC      17

TOTAL DE CORRESPONDÊNCIAS 6.971

REGISTRO DOS SERVIÇOS DE MALOTES

LOCAL EXPEDIDOS RECEBIDOS
Brasília (TST) – Processos e Documentos 30 68
Crateús 120 25
2ª Vara do Cariri (Juazeiro do Norte) 109 60
Baturité 128 85
Iguatu 115 92
1ª Vara do Cariri (Crato) 105 59
1ª Vara de Sobral 131 50
Quixadá 121 126
Limoeiro do Norte 120 125
1ª Vara Caucaia 127 54
Tianguá 101 47
1ª VT de Maracanaú 100 43
2ª VT de Maracanaú 48 25
Pacajus 125 45
Posto Avançado de Maranguape 2 2
Vara do Trabalho de Aracati 118 33
Diretoria do Fórum Autran Nunes 227 80
2ª Vara de Caucaia 108 26
Vara do Eusébio 114 23
2ª Vara de Sobral 111 46
3ª Vara do Cariri (Juazeiro do Norte) 103 77
São Gonçalo do Amarante 47 9

TOTAL 2.310 1.200
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REGISTRO DE EXPEDIENTES:
DOCUMENTO EXPEDIDOS

MEMORANDOS 1
OFÍCIOS 25

PROCESSOS AUTUADOS NO PJE-JT:

CLASSE JUDICIAL QUANTIDADE
Conflitos de Competência 26

Carta Precatória 6
Dissidio Coletivo. 1
Mandados de Segurança 3
Incidente de Uniformização de Jurisprudência 1

TOTAL 37

9.2.2.1 Setor de distribuição dos Feitos

MAPA DE DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE PROCESSO 

CLASSE PROCESSUAL
DISTRIBUÍDOS REDISTRIBUÍDOS

Físico PJe-JT Físico PJe-JT
Conflito de Competência 1 31 1 6

Conflito de Competência (Interno) 1 0 0 0

Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais 0 2 0 2

Ação Rescisória 0 123 0 13

Cautelar Inominada 0 28 0 14

Dissídio Coletivo 0 2 0 2

Dissídio Coletivo de Greve 0 5 0 1

Exceção de Impedimento 0 1 0 1

Exceção de Suspeição 0 1 0 1

Interpelação 0 1 0 1

Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0 5 0 1

Mandado de Segurança 0 302 0 50

Mandado de Segurança Coletivo 0 3 0 0

Petição 0 38 0 5

Protesto 0 6 0 0

Agravo Regimental 7 0 1 0

Agravo de Instrumento em Agravo de Petição 50 10 14 4

Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário 16 178 0 10

Agravo de Petição 1.046 506 117 77

Reexame Necessário 2 13 0 3

Recurso Ordinário 381 6.301 69 590

Recurso Ordinário – Rito Sumaríssimo 6 1.736 1 87

Reexame Necessário /Recurso Ordinário 0 4 0 2

Recurso de Multa 0 1 0 0

TOTAL 1.510 9.297 203 870
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MAPA DE DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO

ORGÃO JULGADOR
DISTRIBUÍDOS REDISTRIBUÍ-

DOS
Físico PJe-JT Físico PJe-JT

TRBUNAL PLENO 10 528 3 86
1ª TURMA 556 2.998 63 242
2ª TURMA 548 2.998 89 193
3ª TURMA 396 2.773 48 349

TOTAL 1.510 9.297 203 870

MAPA DE DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO JULGADOR

DESEMBARGADOR/JUIZ CONVOCADO 
RECEBIDOS PARA RELATAR

DISTRIBUÍDOS REDISTRIBUÍDOS
Físico PJe-JT Físico PJe-JT

Antônio Marques Cavalcante Filho 131 766 16 64
Cláudio Soares Pires 125 832 46 40
Dulcina De Holanda Palhano 138 873 14 56
Durval César de Vasconcelos Maia 55 394 9 52
Emmanuel Teófilo Furtado 138 787 21 83
Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque 120 740 6 104
Francisco José Gomes da Silva 126 803 5 51
Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior 45 470 7 30
Jefferson Quesado Júnior 94 395 17 21
José Antônio Parente da Silva 130 722 20 129
Maria José Girão 26 179 2 18
Maria Roseli Mendes Alencar 134 735 14 54
Plauto Carneiro Porto 112 821 13 94
Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno 136 771 13 74
Judicael Sudário de Pinho (Juiz Convocado) 0 9 0 0

TOTAL 1.510 9.297 203 870

9.3 diViSãO dE pRECAtÓRiOS, REQUiSitÓRiOS E CÁlCUlOS 
JUdiCiAiS

9.3.1 Setor de Estruturação e lançamento de Cálculos

O Juízo Auxiliar de conciliação de Precatórios tem realizado os levantamentos das dívidas 
dos Municípios e Estado do Ceará, bem como prestado todas as informações necessárias 
ao Tribunal de Justiça para as providências necessárias a realizações de convênios e re-
passes de numerários entre os respectivos Tribunais, para posterior quitação dos preca-
tórios em observância ao disposto no parágrafo 4º do artigo 97 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Em relação às conciliações, os Municípios não optaram pela modalidade de acordo e/ou lei-
lão, razão pela qual estão sendo quitados pelo valor integral.
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Nesse contexto, Estado do Ceará foi o único Ente Público que informou ter optado por rea-
lização de acordos nos termos do § 8º do art. 97 do ADCT, tendo celebrado em 2016 o mon-
tante aproximado de R$ 6.983.198,74. 

união feDeral

Durante o ano de 2016, foram efetuados pagamentos no importe de R$ 91.997.112,80, re-
lativo aos Precatórios Federais.

estaDo Do ceará 

Durante o ano de 2016, foram efetuados pagamentos no importe de R$ 28.237.876,73, re-
lativo a precatórios expedidos contra o Estado do Ceará, envolvendo créditos prioritá rios, 
acordos e ordem cronológica.

município De fortaleza 

Durante o ano de 2016, não foram celebrados acordos com o Município de Fortaleza, 
tendo sido efetuados pagamentos referentes aos créditos preferenciais no importe de R$ 
22.594.052,34, relativos a precatórios expedidos contra o Município de Fortaleza. 

total De paGamentos efetuaDos no ano De 2016

Durante o ano de 2016 efetivamente foi pago diretamente pelo Tribunal ou mediante transfe-
rência para as Varas de origem, a importância de R$ 142.829.041,87.

Atividades Gerais Realizadas em 2016 

Além das atividades inerentes às conciliações de precatórios e de seus múltiplos desdobra-
mentos, a Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais atuou, também, nos 
pre catórios pagos por meio de sequestros e de recursos incluídos no orçamento do Tribunal 
para pagamento de Precatórios Federais, ora oferecendo pareceres e dirimindo dúvidas, ora 
tentan do conciliar, ora supervisionando as liberações e recolhimentos, além de examinar e 
rubricar todos os mandados de sequestro e alvarás referentes a esses pagamentos. 

A Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais realizou no ano de 2016, as 
seguintes atividades:

PRECATÓRIOS RECEBIDOS 1.694

REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS 960

MANDADOS DE SEQUESTROS EXPEDIDOS 854

ALVARÁS EXPEDIDOS 0
ENVIADOS À PRT 971
ENVIADOS À VARA DE ORIGEM PARA ARQUIVAMENTO 948

NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS 137
OFÍCIOS EXPEDIDOS 154
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10 SECREtARiA dE COntROlE intERnO

Apresenta-se o Relatório Anual de Atividades - RAA/2016, que atende a comando expresso do 
Ato TRT7 nº 101/2005 e por meio do qual se espelha a execução do Plano Anual de Audito-
ria - PAA/2016 (processo TRT7 PROAD nº 3322/2015), aprovado por despacho exarado pela 
Presidência deste Pretório em 3/12/2015, indicando-se as ações realizadas e justificativas, no 
caso de eventual impossibilidade de execução total ou parcial de ação planejada. 

10.1 Gabinete 

orDenAção DAs Ações APresentADAs

Registre-se que esta Unidade de Controle Interno passou adotar o framework SCRUM, com 
apoio da ferramenta TRELLO, a partir de 11/07/2016, com o intuito de gerenciar e minimizar os 
atrasos nas ações de controle estabelecidas no Plano Anual de Auditoria. A metodologia con-
siste de reuniões semanais, com todos os integrantes da Secretaria em que são acordados 
prazos e entregas dos produtos tornando mais transparente e adaptável os ajustes necessá-
rios a execução da tarefas.

Prosseguindo na atividade de mensuração dos trabalhos, no âmbito da Secretaria de Controle, 
apresentam-se ainda os dados pertinentes aos indicadores fixados no PAA/2016, relativos ao 
próprio trabalho de controle e ao grau de conformidade dos atos de gestão auditados.

Ao final, são apresentados os resultados da avaliação de desempenho com base nos indica-
dores estabelecidos no referido Plano.

10.2 Setor de Controle de Gestão Administrativa e patrimonial

Ações De ConsultoriA e Controle

DEMANDAS PONTUAIS

publicação Dos relatórios De auDitoria no site Do tribunal

Descrição: Publicação dos relatórios de auditoria emitidos pela SCI, no portal da internet do 
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, nas páginas “CONTAS PÚBLICAS” e “TRANSPA-
RÊNCIA”, em atendimento ao o Anexo do Ato TRT7 nº. 88/2016 que determina a publicação 
dos referidos Relatórios de auditorias até o último dia do mês subseqüente ao do encaminha-
mento deste à Presidência.
Resultado: Em 28/9/2016, foram encaminhados para publicação os Relatórios de Audi-
toria e Monitoramento referente aos exercícios de 2015 e 2016, nos termos do Anexo do 
Ato TRT7 nº 88/2016, no site do Tribunal Link: “portal deste Tribunal na internet> Acesso 
a Informação>Transparência/Contas Públicas>Ações de Controle>Secretaria de Controle 
Interno>Auditoria SCI”.

alteração no Fluxo De Comunicação Dos relatórios De auDitoria

Descrição: Considerando a necessidade de se conferir maior segurança ao processo de 
gestão dos recursos públicos mediante conhecimento tempestivo, pelos dirigentes das unida-
des administrativas, dos resultados decorrentes das ações de controle realizadas, bem como 
a necessidade de conferir maior agilidade nas ações corretivas a serem promovidas pelos 
dirigentes das unidades quando detectados, em ações de controle, atos ou fatos de gestão 
em desacordo com a legislação ou que impliquem prejuízos, foi sugerido à Presidência deste 
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Tribunal alteração do fluxo de comunicação dos Relatórios de Auditoria através do Processo 
Administrativo PROAD TRT7 nº 4549/2016.
 Resultados: Em 2016, foi publicado no DEJT, em 30/8/2016, o ATO TRT7 nº 174/2016 com 
as alterações sugeridas.

análise préVia De sinDicâncias e processos aDministratiVos Disciplinares em Que se 
conclua pela caracterização Da ocorrência De Dano ao erário.

Descrição: Emissão de parecer posterior ao relatório da Comissão Sindicante ou do Proces-
so Administrativo Disciplinar e anterior à decisão da Presidência.
Meta(s) Planejada(s): 100% dos processos autuados.
Resultado: Em 2016 não se registrou demanda para emissão de parecer sobre sindicâncias 
ou processo administrativo disciplinar. 

AUDITORIAS CONJUNTAS

auDitoria conJunta De Gestão De riscos na área De pessoal - processos De 
aposentaDoria
 
Descrição: Auditoria do tipo operacional e de forma conjunta pelos três setores que compõem 
esta Unidade de Controle Interno e coordenada pelo gabinete desta Secretaria, que teve como 
objetivo contribuir para implementação do processo de governança de pessoas, promovendo 
a identificação e avaliação de riscos no processo de concessão de aposentadoria, buscando 
soluções para redução das ocorrências de falhas, bem como de seus impactos nos resultados 
dos objetivos estratégicos, por meio de um plano de respostas aos riscos priorizados.
Meta(s) planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultados: No ano de 2016 foi iniciada a presente auditoria do tipo operacional - Ordem de 
Serviço TRT7.SCI.CONJUNTA Nº 13/2016 – PROAD nº 4478/2016 de forma conjunta pelos 
três setores que compõem a Secretaria de Controle Interno, de forma a contemplar o processo 
de concessão de aposentadoria, desde a instrução inicial até a submissão ao Órgão de Con-
trole Externo (TCU). 

Os procedimentos de auditoria, consubstanciados em questionários e entrevistas, verifi-
cação das evidências “in loco”, mapeamento de processos e análise de riscos e controles, 
tomaram por base amostral não aleatória 21 (vinte e um) processos administrativos, com 
vistas a compor o diagnóstico atual das principais falhas de desempenho em alguma(s) 
fase(s) do procedimento.

Encerrados os trabalhos desta auditoria, em 30/11/2016, foi encaminhado à Diretoria-Geral 
Relatório contendo as recomendações para o aperfeiçoamento do processo de trabalho no 
que tange à concessão de aposentadoria.

auDitoria sobre os resultaDos Das metas estabeleciDas no plano estratéGico 
institucional (pei 2015/2020)

Descrição: Auditoria sobre a avaliação dos indicadores e metas instituídos no Planejamento 
Estratégico Institucional – PEI (2015-2020) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
referentes ao exercício de 2015.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação
Resultado: Ordem de Serviço TRT7.SCI.CONJUNTA 02/2016 – PROAD nº 1554/2016 - Em 
cumprimento ao disposto no PAA/2016, foi emitida a ordem de serviço de forma conjunta com 
a participação da SCGOF, da SCGP e do GABINETE, com o objetivo de analisar os indica-
dores instituídos para aferimento da gestão e os resultados alcançados, a confiabilidade das 
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fontes dos dados utilizados para o cálculo dos indicadores, facilidade de obtenção dos dados, 
elaboração do indicador, razoabilidade dos custos de obtenção dos indicadores em relação 
aos benefícios para a melhoria da gestão.

O exame de conformidade contemplou, além da estrutura de controles internos administra-
tivos, os seguintes Pontos de Controle: a) Objetivos Estratégicos, Indicadores e Metas ins-
tituídos no PEI; b) Confiabilidade, metodologia, fonte e coleta de dados dos indicadores; c) 
Avaliação dos resultados obtidos na execução dos objetivos, indicadores e metas do PEI; d) 
Reuniões de Análise da Estratégia – RAE; e) Projetos e Ações.

Os procedimentos de auditoria tomaram por base o Planejamento Estratégico Institucional – PEI 
do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para o período de 2015 a 2020, além das respos-
tas apresentadas pela unidade auditada (Docs. 9, 10 e 16 – PROAD TRT7 nº 1554/2016), em 
questionário de autoavaliação e folha de constatação a ela submetidos. 

No decorrer dos trabalhos de auditoria, na extensão definida no escopo, foram constatadas 
situações, a seguir relacionadas, envolvendo fatos ou atos praticados que conflitaram com os 
dispositivos legais ou normativos, exigindo a adoção, por parte da administração, de providên-
cias no sentido não apenas de corrigi-las, mas de evitá-las mediante melhorias e aprimora-
mento dos controles internos administrativos:

a) ausência de publicação da revisão realizada no Planejamento Estratégico Insti-
tucional do Tribunal; 

b) descontinuidade no processo de atualização e de acompanhamento dos indicadores;

c) descontinuidade das reuniões de análise da estratégia – RAE;

d) portfólio de programas e projetos estratégicos desatualizado e sem alinhamento 
aos objetivos estratégicos instituídos no PEI;

e) ausência de alinhamento das iniciativas, ações e projetos aos objetivos estratégicos; 

f) itens da proposta orçamentária do Tribunal sem alinhamento aos seus respectivos 
projetos estratégicos.

Por fim, concluiu-se que o acompanhamento do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 
requer a participação efetiva de todas as unidades do Tribunal, bem como o envolvimento da 
alta administração para o alcance dos objetivos definidos por este Regional.

Em que pese o elenco de constatações e as recomendações lavradas no Relatório Final, 
destacou-se os nítidos avanços e aprimoramentos nas ações de controle e acompanhamento 
da execução do PEI, não se podendo olvidar que devem ser empreendidos esforços para 
reestruturação do Escritório de Projetos, área essencial à gestão do portfólio de programas e 
projetos estratégicos. 

auDitoria referente à Gestão De material e patrimônio mobiliário e Depreciação (item 4.1.10)

Descrição: Auditoria conjunta com o objetivo de verificar a conformidade da gestão patrimo-
nial dos bens móveis classificados como material permanente, adquiridos no âmbito deste Re-
gional, abrangendo inclusive os veículos oficiais, bem como identificar a compatibilidade entre 
os procedimentos administrativos e os atos normativos relacionados à reavaliação, redução 
a valor recuperável, depreciação e amortização, de acordo com o previsto no Plano Anual de 
Auditoria (PAA/2016).
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Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação
Resultado: Ordem de Serviço TRT7.SCI.CONJUNTA 16/2016 – PROAD nº 6101/2016 - Em 
cumprimento ao disposto no PAA/2016, foi emitida a ordem de serviço em epígrafe, sob co-
ordenação dos setores SCGAP e SCGOF, em novembro de 2016, cujos exames de confor-
midade tomaram por referência os seguintes Pontos de Controle: a) Registro patrimonial; b) 
Tombamento; c) Responsabilidade pela guarda e administração; d) Inventário; e) Controle de 
veículos oficiais; f) adequação dos registros com os do SIAFI; g) procedimentos para registro 
contábil de reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação e amortização.

Os procedimentos de auditoria consistiram em análises de dados do Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira (SIAFI) e do Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP), em 
exames documentais, em verificação física dos bens móveis em diversas localidades adminis-
trativas e judiciárias, além de respostas apresentadas pela unidade auditada em questionário 
de autoavaliação a ela submetido.

Registram-se abaixo os principais achados de auditoria, os quais resultaram na elaboração de 
recomendações no sentido de aprimorar os controles internos administrativos, encaminhados 
em dezembro de 2016 para manifestação da unidade auditada: 

a) procedimento de inventário anual de bens permanentes pendente de conclusão; 

b) falhas na apuração e responsabilização por bens não localizados;

c) falha no planejamento de aquisições – não utilização de materiais permanentes;

d) falhas no inventário quando da mudança de titular de função de confiança detentor 
de carga patrimonial; 

e) ausência de plaquetas de identificação de materiais permanentes.

Considerando a apuração das evidências e achados de auditoria tenha sido procedida recen-
temente, o relatório final da auditoria em epígrafe está previsto para ser concluído no primeiro 
trimestre/2017, sujeito a posterior monitoramento nos termos do Ato TRT7 nº 174/2016, que 
estabeleceu novo fluxo de procedimentos quanto ao atendimento das recomendações.

auDitoria sobre a Gestão De riscos na área De compras e contratações 

Descrição: Realizar mapeamento de processo e avaliar os riscos em processos de contra-
tações de bens e serviços por pregão eletrônico, contemplando desde sua fase interna até 
a formalização contratual, buscando soluções para redução das ocorrências de falhas, bem 
como de seus impactos nos resultados dos objetivos estratégicos, por meio de um plano de 
respostas aos riscos priorizados. 
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGAP nº 15/2015 – PROAD nº 3605/2015 -  
Trata-se de auditoria operacional, iniciada no ano de 2015 e concluída em junho de 2016, 
realizada de forma conjunta pelos três setores que compõem a Secretaria de Controle Interno. 
Durante a fase de planejamento desta auditoria foi efetuado o levantamento do diagnóstico do 
tempo médio das contratações nos últimos três anos (2013/2014/2015), iniciado o desenho 
do fluxograma do processo atual de contratação para posterior validação com as unidades 
responsáveis pelo negócio, definidas as questões para as entrevistas, os procedimentos de 
auditoria e os possíveis riscos, causas e consequências para fins de preenchimento da matriz 
de riscos e controles, tendo como referência normativa a ABNT NBR ISO 31000:2009 e o Ma-
nual de Auditoria Operacional do TCU.
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Os trabalhos foram dirigidos aos processos de contratação, documentos, atos e fatos rela-
cionados ao objeto, selecionados com base em amostra não aleatória de 24 (vinte e quatro) 
processos administrativos, com vistas a compor o diagnóstico atual das principais falhas de 
desempenho na fase interna, fase externa e fase contratual do processo de aquisições.

Oportuno destacar que o relatório de auditoria, concluído em junho de 2016, foi dirigido à 
Diretoria-Geral, mediante ciência da Presidência. Dentre as principais recomendações expe-
didas, podem-se citar as seguintes: 

a) definir indicadores de desempenho do processo de contratação;

b) adotar medidas com vistas a adquirir solução de TI gerencial de licitações e contratos;

c) informatizar os processos administrativos de contratações (Ex: Processo Adminis-
trativo Eletrônico - PROAD);

d) adotar as providências necessárias visando à aprovação da política e do plano de 
gestão de riscos no âmbito do TRT7ª Região; 

e) adotar as providências necessárias visando à aprovação da matriz de riscos e con-
troles, e do plano de tratamento de riscos do processo de contratação.

MONITORAMENTO

monitoramento e atenDimento De DemanDas externas proVenientes Do cnJ, csJt 
e tcu

Descrição: O monitoramento tem por fim acompanhar o andamento da implementação das 
determinações e recomendações propostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e pelo Tribunal de Contas da União, verifi-
cando o seu cumprimento dentro do prazo estabelecido.
Meta(s) Planejada(s): 100% das demandas
Resultado: Na atividade de monitoramento, foram remetidos memorandos/despachos às uni-
dades administrativas, bem como, foram encaminhados ofícios aos órgãos de controle exter-
nos (CNJ CSJT e TCU), com os documentos e informações requeridas.

O quadro a seguir demonstra as providências adotadas por esta Unidade de Controle, com 
vista ao cumprimento das demandas encaminhadas pelo CNJ (1), CSJT (2) e TCU(5):

DEMANDAS CNJ
Nº Documento Assunto

1

E-mail solicitando suges-
tões para proposta do esta-
tuto de Auditoria Interna.

E-mail do CNJ encaminhado em 3/8/2016, contendo proposta de 
estatuto para atividade de Auditoria Interna dos órgão ligados ao 
CNJ, para ciência e apresentação de sugestões até 12/8/2016.

Síntese da Providência Adotada
Esta Secretaria encaminhou E-mail,em 11/08/2016, com sugestões para aperfeiçoamento da 
proposta de estatuto.

DEMANDAS CSJT
Nº Documento Assunto

1

PROAD 2000/2016 - OFÍ-
CIO CIRCULAR CSJT.
SG.CCAUD Nº 039/2016

Solicita informações, até 8 de Abril, alusivas aos contratos man-
tidos com as instituições financeiras, que têm por objeto a ad-
ministração de depósitos judiciais, visando empreender estudo 
para implantação de critério objetivo e uniforme de remuneração 
desses contratos, na forma preconizada pelo Tribunal de Contas 
da União nos Acórdãos n.º 46/2016 e 267/2016.

Síntese da Providência Adotada
Em atendimento a solicitação foi encaminhadovia, via FTP, formulário preenchido e documen-
tação relacionada para pasta “DEP_JUD” em 8/4/2016, bem como Ofício TRT.GP nº194/2016.
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2

RDI nº 078/2016 - CCAUD/
CSJT de 7/10/2016 enca-
minhado via malote digital.

Solicita os seguintes documentos produzidos pelo Tribunal de 
Contas da União: 1. Levantamento de Governança e Gestão de 
Pessoas - 2013; 2. Relatório Individual - Governança das Aquisi-
ções - 2013; 3. Levantamento de Governança de TI - 2014.

Síntese da Providência Adotada
Em atendimento à demanda foi encaminhado no prazo estabelecido Ofício TRT7.SCI nº 
37/2016 datado de 13/10/2016, juntamente com os documentos solicitados.

DEMANDAS TCU
Nº Documento Assunto

1

PROAD 1368/2016
OFICIO 113/2016-TCU de 
2/3/2016.

Consulta Pública - Solicita comentários e sugestões, até 
30/03/2016, com o objetivo de subsidiar e aprimorar o Manual de 
Auditoria Financeira do TCU.

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Despacho TRT7 SCI N.º 18/2015, solicitando à 
Diretoria-Geral a divulgação internamente o link: (http://portal.tcu.gov.br/ fiscalizacao-econtro-
le/auditoria/consulta-publica/manual-de-auditoria financeira.htm), para registro de sugestões e 
comentários, até 30/3/2016, sobre o Manual de Auditoria Financeira desenvolvido pelo Tribunal 
de Contas da União, com vistas ao seu aprimoramento.

2

PROCESSO TRT7 PG Nº 
010573/2015
Ofício nº 7415/2015 - TCU/
SEFIP.

Notificação proveniente do TCU relacionada ao Acórdão 
nº1123/2015 – Plenário. Variação Patrimonial.

Síntese da Providência Adotada
Encaminhado para Presidência com o Despacho TRT7 SCI nº 74/2016 em 12/7/2016 - Processo 
TRT7 PG Nº 010573/2015. Pronunciamento SCI.GABINETE Nº 04/2016.

3

 PROAD 3720/2016
Ofício nº 8324/2015 - TCU/
SEFIP de 15/6/2016.

Questionário sobre governança na área de Pessoal solicitando 
resposta quanto aos itens 13 e 91 à Secretaria de Controle Inter-
no. (Processo TC 014.566/2016-8.)

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Informação SCI.GABIN Nº 01/2016 à Secretaria de 
Gestão de Pessoas em 25/7/2016.

4

PROAD 4589/2016 Ofí-
cio de requisição 107-
277/2016 – Sefti.

Auditoria de Conformidade - Lei de Acesso à Informação. (Pro-
cesso TC 017.368/2016-2).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado por e-mail em 7/10/2016 comentários e esclare-
cimentos sobre o resultado preliminar solicitado através do OFÍCIO DE REQUISIÇÃO 107-
277/2016 – Sefti.

5

Ofício 11463-2016- TCU/
Sefip, de 21/11/2016.

Atualização de Agenda para indicar responsáveis pelo atendi-
mento às demandas do TCU na área de Pessoal.

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Ofício TRT7 SCI nº 41/2016 datado de 26/12/2016

Fonte: Gabinete/SCI

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL/CAPACITAÇÃO

ações De capacitação

Buscando melhor desempenhar o seu mister, anualmente a Secretaria apresenta um plano de 
ações que tem por objetivo estabelecer as diretrizes para capacitação e aperfeiçoamento dos 
conhecimentos de todos os seus servidores. Entende-se que a capacitação da equipe é de fun-
damental importância para garantir condições de o Controle Interno proporcionar à Administra-
ção Pública subsídios para assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos, possibilitan-
do a prestação de serviços com economicidade, eficiência e eficácia, evitando a ocorrência de 
erros potenciais, auxiliando, por conseguinte, a administração no cumprimento das suas metas. 
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Descrição: O Plano de ações de capacitação elaborado para o exercício de 2016 (PROAD nº 
2728/2015) foi composto de cursos presenciais e/ou de ensino à distância, sendo planejado 
a partir de dados coletados junto às unidades técnicas desta Secretaria de Controle Interno.
Meta(s) Planejada(s): Para o exercício de 2016, foi planejada a participação dos servidores 
do gabinete em 2 (duas) ações de treinamento – 41,36h/a
Resultado(s): O Plano de ações de capacitação para o exercício de 2016 dos servidores que 
compõem o Gabinete restou prejudicado em virtude de cortes orçamentários, não tendo sido 
capacitado nenhum servidor. 

DEMANDAS SETORIAIS

reVisão e consoliDação Do relatório anual De atiViDaDes (raa)

Descrição: Elaboração do Relatório Anual de Auditoria desta Unidade de Controle Interno 
(RAA), a partir da revisão e consolidação dos Relatórios Setoriais de Atividades elaborados 
pelas Unidades Técnicas desta Secretaria, contendo as auditorias planejadas, executadas e 
respectivos resultados, referente ao exercício de 2015, bem como os fatores que impactaram 
positiva ou negativamente na realização das auditorias planejadas e nos resultados esperados.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação
Resultado: A ação foi realizada no decorrer do mês de janeiro/2016, tendo sido concluído o 
Relatório (PROAD nº 474/2016) e encaminhado, via email, à Assessoria Técnica de Publica-
ções Oficiais em 28/1/2016.

reVisão e consoliDação Das Determinações e recomenDações expeDiDas pelos ór-
Gãos De controle externo (cnJ, csJt, tcu) para cumprimento Desta secretaria, 
bem como, Das recomenDações propostas pela uniDaDe De controle, as Quais inte-
Graram o relatório De Gestão

Descrição: Revisão e consolidação das informações solicitadas através do PROAD 
nº 858/2016 /MEMORANDO TRT7.DG Nº 20/2016, elaborados pelos Setores que integram a 
SCI, com vistas à composição do Relatório de Gestão – exercício 2015, de que trata a portaria 
TCU nº 146/2015.
Meta(s) Planejada(s): 1(uma) ação
Resultado: A ação foi realizada no decorrer do mês de fevereiro/2016 e encaminhado o produ-
to à Diretoria-Geral deste Tribunal, em 18/3/2016, através do Despacho TRT7 SCI nº 31/2016, 
juntado aos autos do Processo PROAD nº 858/2016.

reVisão e consoliDação Do relatório De auDitoria De Gestão (prestação De contas/2015)

Descrição: Elaboração do Relatório Anual de Auditoria de Gestão, contendo a avaliação da 
gestão deste Tribunal no exercício de 2015, em cumprimento às determinações do Tribunal de 
Contas da União contidas na Decisão Normativa nº 140/2014 (alterada pela DN nº 143/2015), 
e na Instrução Normativa nº 63/2010 (alterada pela IN nº 72/2013).
O Relatório de Auditoria de Gestão contém os resultados dos exames de acompanhamento 
da gestão dos responsáveis pela a Administração deste Pretório, no período de 1/1/2015 a 
31/12/2015, e está fundamentado nos trabalhos de auditorias realizadas por esta Secretaria 
de Controle Interno e nas informações coletadas ao longo do exercício de 2015, em confronto 
com os registros pertinentes contidos em processos administrativos e nos sistemas informa-
tizados, tais como: sistema de gerenciamento de recursos humanos deste Tribunal (MEN-
TORH); Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI; Sistema de Gerenciamento 
de Imóveis de Uso Especial da União- SPIUnet , entre outros.
Meta(s) Planejada(s): 1(uma) ação
Resultado: A ação foi realizada no decorrer dos meses de maio a agosto/2016, tomando 
por referência o Relatório de Gestão/2015, encaminhado ao Tribunal de Contas da União, bem 
como, as análises realizadas pelos setores desta Secretaria. Elaborado o Relatório de Auditoria de 
Gestão - exercício 2015 (PROAD Nº 4375/2016), e apreciado pela Presidência deste Pretório em 
9/11/2016, o processo foi arquivado pela SCI para subsidiar novas auditorias e monitoramentos.
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reVisão e consoliDação Do plano anual De capacitação Dos serViDores inteGrantes 
Da uniDaDe De controle interno (pac/2017)

Descrição: Em atendimento às Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ 
nºs 159/2012, 171/2013 e 192/2014) e ao Parecer nº 2/2013 – SCI/Pres/CNJ, cabe a esta Uni-
dade de Controle Interno elaborar o plano anual de capacitação (PAC/2017), que tem por fim 
permitir a permanente participação dos servidores de controle em eventos, que possibilitem 
alavancar conhecimentos e promover uma aprendizagem em que os ganhos se efetivem no 
desenvolvimento e na manutenção das competências essenciais/diferenciais, comportamen-
tais e técnicas necessárias (auditorias, inspeções administrativas e fiscalizações) ao exercício 
profissional dos servidores de controle. 
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação
Resultado: Elaborado o Plano Anual de Capacitação para o exercício de 2017 (PAC/2017), 
que submetido a apreciação da Presidência deste Pretório, em 7/12/2016, foi por ela aprovada 
(Despacho datado de 7/12/2016 – PROAD nº 5720/2016) . 

reVisão e consoliDação Do plano anual De auDitoria (paa/2017)

Descrição: Elaboração do Plano Anual de Auditoria, a ser submetido à apreciação da Presi-
dência deste Tribunal, contendo as ações planejadas para o exercício de 2017 (PAA/2107), 
metas, cronogramas, setores responsáveis e produtos.
Meta(s) Planejada(s): 1(uma) ação
Resultado: O Plano Anual de Auditoria – PAA, referente ao exercício de 2017, foi elaborado 
com a finalidade identificar e detalhar o conjunto de ações a serem desenvolvidas pela Se-
cretaria de Controle Interno, objetivando contribuir para a boa e regular gestão dos recursos 
públicos e o alcance dos resultados na execução dos programas e ações, previstas nos ins-
trumentos de planejamento e orçamento, sob responsabilidade do Tribunal.

Concluído em 30/11/2016, o Plano foi submetido à apreciação da Presidência do TRT, por 
meio do Processo PROAD nº 6554/2016, tendo sido aprovado em 7/12/2016 e divulgado na 
internet/intranet em 13/12/2016.

DEMANDAS ADICIONAIS

manifestação referente a consultas repassaDas ao Gabinete Da sci, De interesse 
Da presiDência e/ou Do tribunal pleno 

Descrição e Resultado: Esta Unidade Técnica foi ainda instada a se manifestar acerca das 
matérias, relacionadas a seguir, tendo sido tratadas com a devida cautela, nos termos das re-
comendações do TCU e do CSJT, do o PAA 2016, o art. 10 do Ato TRT7 nº 26/2011 e a Nota 
Técnica TRT7.SCI nº 1/2012, para não caracterizar atividade de cogestão, condenada pelos 
órgãos de controle externo (TCU e CSJT). 

MANIFESTAÇÕES

Revisão do Regulamento Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – PROAD nº 
3034/20169
Composição do Comitê de Gestão de Pessoas – PROAD nº 3702/2016
Questionário TCU – Governança de Pessoas - PROAD nº 3720/2016
Processo físico PG nº 10573/2015 - Variação Patrimonial - Pronunciamento SCI.GABIN nº 4/2016
Revisão da Resolução TRT7 nº 200/2014 que regula as contratações no âmbito do Tribunal - PROAD 
nº 3037/2015
Análise da minuta que regulamenta a licença paternidade
Manifestação sobre ajustes na GECJ - Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição
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AÇÕES DE CONTROLE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL

ações De auDitoria (item 8.1 - pAA/2016)

As ações de auditoria observaram suas principais fases do fluxo operacional: Planejamento, Apu-
ração, Audiência e Relatório, segundo as diretrizes do Manual de Atividades do Controle Interno, 
todas viabilizadas em 2016 por intermédio do Processo Administrativo Eletrônico (PROAD).

Impende mencionar que as atividades levadas a efeito necessitam de aperfeiçoamento e deman-
dam tempo e investimento em capacitação dos servidores que atuam nesta área, que devem 
sempre estar atualizados quanto à legislação pertinente, bem como nas novas práticas de gover-
nança, com vistas a uma escorreita avaliação dos procedimentos administrativos do Órgão.

Destarte, as atividades realizadas no exercício de 2016, por parte do Setor SGCAP, envolveram 
exames documentais, verificações físicas, questionários e entrevistas, ações coordenadas de au-
ditoria, atividades de monitoramento e demandas setoriais, compreendendo uma análise amostral 
de 115 processos administrativos, os quais serão discriminados ao longo deste relatório.

O Gráfico 1 a seguir demonstra o cronograma físico das ações executadas em 2016, afetas a 
esta Unidade de Controle Interno.

Gráfico 1 – Cronograma das principais atividades realizadas em 2016
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Relatório Setorial Anual de Auditoria (RASA/2015)

Auditoria de proc essos lic itatórios, dispensas e inexigib. 

- exerc íc io/2015

Auditoria Conjunta - Gestão de riscos e c ontroles na área 

de contratações de bens e serviços

Monitoramento de rec om endações expedidas - exerc íc io/2015 

Auditoria sobre gestão de obras e serviços de Engenharia

Partic ipação da Com issão de revisão da Resolução nº 200/2014

Parecer sobre o proc esso de planejam ento das Obras e 

Serviç os de Engenharia

Auditoria sobre critérios de sustentabilidade nas contrataç ões e o 

plano de logística sustentável

Auditoria CSJT  na área de T ecnologia da Informaç ão 

RDI 30-2016 - Analisar c onform idade das respostas da ST I

RDI CSJT  na área de O bras e serviços de engenharia

Auditoria Coordenada CSJT  na área de T ec nologia da Inform ação

M onitoram ento - CNJ - im plementaç ão dos procedim entos 

previstos na Res. CNJ nº 182/2013

Relatório Setorial Anual de Auditoria de Gestão

(T omada de Contas/2015).

Auditoria sobre a gestão de exec ução de c ontratos adm inistrativos

Auditoria Conjunta - Gestão de riscos na área de Pessoal -

 Concessão de aposentadorias

Monitoramento de recom endações expedidas - exerc íc io/2014

Auditoria sobre a redução das despesas 

(Ato T RT 7 nº 57/2016)

Planejam ento Setorial Anual de Capac itaç ão

Exercíc io de 2017

Planejamento Setorial Anual de Auditoria (PASA/2017)

M onitoram ento - Gestão de Bens Im óveis

Auditoria Conjunta - Gestão de m aterial e patrimônio m obiliário

Obs.: Tempo (dias). Em amarelo: ação a ser concluída em 2017. Fonte: SCGAP/SCI

Impende registrar que duas ações de auditoria iniciadas no exercício de 2015 foram concluí-
das no ano subsequente (processos licitatórios e processos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação; e auditoria conjunta de gestão de riscos na área de compras e contratações), cujos 
resultados serão abordados nos subtópicos a seguir.
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auDitoria De exercício anterior (processos licitatórios e processos De Dispensa e 
inexiGibiliDaDe De licitação)

Descrição: Auditoria com o objetivo de verificar a conformidade dos processos licitatórios e 
das contratações diretas por dispensa e inexigibilidade de licitação conduzidos pelo TRT 7ª 
Região, para aquisições de bens e contratação de serviços, levadas a efeito no período de 
julho de 2014 a março de 2015.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGAP nº 12/2015 – PROAD nº 2031/2015 -  
Trata-se de auditoria iniciada no ano de 2015 e concluída no exercício subsequente, em que 
foram auditados 15 (quinze) processos administrativos por amostragem, cuja representativi-
dade encontra-se detalhada abaixo. 

Quadro 2: Representatividade da amostra de licitações (jul/2014 a mar/2015)

Modalidade
Universo Amostra %

Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor

Processos licitatórios 42 16.793.977,34 6 6.252.469,58 14,3% 37,2%

Dispensas 36  164.567,44 4 50.608,00 11,1% 30,8%

Inexigibilidades 60  947.036,58 5 462.620,22 8,3% 48,8%

TOTAL 138 17.905.581,36 15 6.765.697,8 10,9% 37,8%

Nota (*) somente licitações concluídas com êxito 
Fonte: SCGAP e Sitio licitações-e (BB) e Portal Contas Públicas

No decorrer dos trabalhos, foram realizados exames documentais e autoavaliação pela uni-
dade auditada (quanto a esta última, contemplando aspectos relativos à aderência Lei Com-
plementar nº 147/2014 - Tratamento diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, e à elaboração do plano de aquisições – Resolução TRT7 nº 200/2014).

Registram-se abaixo os principais achados de auditoria identificados, os quais resultaram na 
elaboração de recomendações no sentido de melhoria contínua da instrução dos procedimentos 
licitatórios e das contratações diretas, bem como redução de riscos em futuras contratações:

a) ausência do Plano de Contratações de bens e serviços;

b) falhas nos procedimentos atinentes à fase interna da licitação;

c) procedimento relativo à elaboração dos estudos preliminares realizado parcialmente;

d) publicação na imprensa oficial realizada desnecessariamente; 

e) inobservância do direito de preferências às microempresas e empresas de peque-
no porte nas contratações diretas em função do valor.

Oportuno relatar que a Presidência deste TRT 7ª Região, acolhendo as recomendações em 
sua integralidade, em 14/3/2016, determinou o aperfeiçoamento dos controles internos. As 
providências estão sendo implementadas e serão posteriormente monitoradas.
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auDitoria sobre o processo De Gestão De obras e serViços De enGenharia

Descrição: Trata-se da Auditoria com o objetivo de verificar a conformidade da gestão de 
contratos de execução da obras e serviços de engenharia.
Meta(s) planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGAP 01/2016 – PROAD nº 969/2016 - Os pro-
cedimentos de auditoria, consubstanciados em exames documentais e verificação física no 
local das obras e serviços, tiveram por base os processos administrativos TRT7 nº 7.612/2014 
e TRT7 nº 3.641/2015, relativos à modernização (Retrofit) do Edifício Manoel Arízio do Com-
plexo Fórum Autran Nunes e de modernização do sistema de climatização da referida edifica-
ção, em razão de sua materialidade e relevância, notadamente quanto ao volume de recursos 
financeiros envolvidos, de acordo com as informações obtidas da Divisão de Engenharia e da 
Divisão de Manutenção.

Quadro3: Representatividade da amostra de contratações de obras e serviços de engenharia – 
Exercício/2015 (Em R$)

Natureza
Universo Amostra %

Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor
Obras e serviços de 
engenharia 23 9.557.869,73 2 8.087.319,96 8,70% 84,61%

TOTAL 23 9.557.869,73 2 8.087.319,96 8,70% 84,61%
Fonte: SCGAP e Divisão de Engenharia e Divisão de Manutenção

Finalizados os trabalhos de auditoria, foram identificadas situações, a seguir relacionadas, 
envolvendo fatos ou atos praticados que conflitaram com os dispositivos legais ou normativos, 
exigindo a adoção de providências, por parte da Administração, no sentido de aperfeiçoar os 
procedimentos:

a) execução contratual finalizada sem a completa execução da obra (objeto do contrato);

b) falta de apuração de responsabilidade da empresa autora do projeto executivo;

c) alterações contratuais para corrigir omissões e falhas de projeto;

d) regime de execução indireta empreitada por preço global sem a definição das eta-
pas de medição;

e) desatenção ao prazo para a Comunicação Prévia à Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE); 

f) emissão extemporânea de Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto de 
climatização.

Os achados de auditoria decorreram, sobretudo, de deficiências na fase de planejamento da 
contratação, acarretando a instrução do certame licitatório sem um adequado projeto básico. 
Outro aspecto que mereceu destaque foi a modernização dos elevadores daquela edificação. 
A SCGAP recomendou adotar os procedimentos necessários à melhoria desses equipamen-
tos, objeto do Processo nº 4.941/2015, com o fito de assegurar o funcionamento do empreen-
dimento em sua plenitude.

Por derradeiro, registram-se nítidos avanços e aprimoramentos nas ações de controle e 
acompanhamento na execução de contratos de obras e serviços de engenharia, em virtude 
do acolhimento e efetividade das recomendações propostas por esta Unidade de Controle In-
terno, quando da auditoria promovida na construção do Fórum do Cariri (Auditoria TRT7.SCI.
SCGAP nº 6/2014).
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Após acolhimento de todas as recomendações pela Presidência do TRT7ª Região, conforme 
despacho em 9/6/2016, as unidades envolvidas foram cientificadas das determinações, o que 
será objeto de monitoramento para futuras contratações. 

parecer sobre o plano De obras e serViços De enGenharia 

Descrição: Parecer prévio sobre o Plano de obras e serviços de engenharia para subsidiar a 
decisão pelo Pleno do Tribunal.
Meta(s) planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultado(s): Processo Administrativo TRT7 nº 140/2015 - Em cumprimento à exigência en-
cartada no art. 14, §1º, da Resolução TRT7 nº 354/2011 e na Resolução CSJT nº 70/2010, o 
processo foi encaminhado à Secretaria de Controle Interno para análise e emissão de parecer 
prévio, com vistas a subsidiar a decisão do colegiado deste Tribunal, mormente quanto aos 
sistemas de custos, às diretrizes estabelecidas pelas normas e aos referenciais de área das 
obras relacionadas na revisão anual do Plano de Obras para o exercício financeiro de 2016.

Cumprida a diligência por parte das unidades envolvidas, este Setor produziu parecer técnico, 
em abril de 2016, pela regularidade de sua elaboração, com ressalvas, acompanhado de al-
gumas recomendações para aprimoramento dos trabalhos vindouros.

auDitoria sobre o plano De loGística sustentáVel na aQuisição De bens e na con-
tratação De serViços e obras

Descrição: Verificar a implementação do plano de logística sustentável e a adoção, no âmbito 
deste Tribunal, no período de janeiro a dezembro de 2015, de critérios e práticas de sustenta-
bilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, em atenção ao 
estabelecido na Resolução CSJT nº 103/2012 e na Resolução CNJ nº 201/2015..
Meta(s) planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGAP 4/2016 – PROAD nº 2347/2016 - Iniciada 
a auditoria em abril de 2016, consoante previsão no PAA/2016, cujos procedimentos tomaram 
por referência respostas apresentadas pela unidade auditada, em questionário de autoavalia-
ção a ela submetido, além de exames documentais de processos administrativos seleciona-
dos, por amostragem, para certificação dos critérios e práticas de sustentabilidade ambiental. 
Nesta esteira foram considerados os seguintes Pontos de Controle na avaliação: a) Plano de 
logística sustentável; b) Inclusão de critérios de sustentabilidade ambiental; c) Destino final 
dos resíduos recicláveis; e d) Resíduos com logística reversa.

A tabela a seguir discrimina os processos auditados e os principais critérios de sustentabili-
dade evidenciados nos exames, quer seja como especificação técnica do objeto, seja como 
obrigações da empresa contratada.

Quadro 4: Processos administrativos de aquisições e serviços auditados

Item Nº Proc. T7 Objeto auditado
Critérios de Sustentabilidade (con-
forme Guia de Contratações Sus-
tentáveis da Justiça do Trabalho)

1 4.601/2015

Contratação de empresa para execu-
tar as obras de reformas nos prédios 
do complexo do Bairro Aldeota, no 
município de Fortaleza

Critérios e práticas de sustentabilida-
de na contratação de obras e serviços 
de engenharia

2 4.625/2015 Registro de Preços para aquisição 
de lâmpadas e acessórios

Critérios e práticas de sustentabilida-
de na aquisição de produtos com resí-
duos para os quais se prevê logística 
reversa e na aquisição de bens con-
sumidores de energia
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Item Nº Proc. T7 Objeto auditado
Critérios de Sustentabilidade (con-
forme Guia de Contratações Sus-
tentáveis da Justiça do Trabalho)

3 4.414/2015 Registro de Preços para aquisição 
de suprimentos de informática

Critérios e práticas de sustentabilida-
de na aquisição de produtos com resí-
duos para os quais se prevê logística 
reversa

4 3.369/2015
Registro de preços para aquisição 
de material de limpeza, higienização, 
embalagem e outros

Critérios e práticas de sustentabilida-
de na aquisição de material de limpe-
za e higiene

5 180/2015 Aquisição de papel
Critérios e práticas de sustentabilida-
de na aquisição de material de expe-
diente e gráfica

6 3.928/2015

Registro de Preços para fornecimen-
to e montagem de aparelhos de ar 
condicionado tipo split, com execu-
ção de infraestrutura

Critérios de sustentabilidade ambien-
tal na aquisição de equipamento de 
climatização (aparelho consumidor de 
energia)

7 1.782/2015 Aquisição de mobiliário Critérios e práticas de sustentabilida-
de na aquisição de mobiliário

8 3.779/2015 Aquisição de baterias para o nobreak 
que atende ao ed. Dom Helder Câmara

Critérios e práticas de sustentabilida-
de na aquisição de baterias

Fonte: SCGAP

Oportuno destacar que o relatório de auditoria, concluído em junho de 2016, foi dirigido à 
Diretoria-Geral, mediante ciência da Presidência, por força do Ato TRT7 nº 174/2016.

Destarte, foram identificadas situações, a seguir relacionadas, que ensejaram a adoção, por 
parte da administração, de providências no sentido de aperfeiçoar os procedimentos:

a) plano de Logística Sustentável ainda pendente de aprovação;

b) ausência de previsão da Comissão Permanente de Gestão Ambiental no Regimen-
to Interno do TRT7;

c) cumprimento parcial dos critérios de sustentabilidade ambiental nas contratações;

d) termos de compromisso com prazo de vigência expirado com as entidades assis-
tenciais para coleta de resíduos recicláveis; 

e) ausência e/ou inefetividade da cláusula de logística reversa nos contratos.

Como ponto positivo da presente auditoria pode ser evidenciada uma crescente atenção aos 
aspectos de sustentabilidade como critério nas contratações de obras e serviços de engenha-
ria e nas aquisições e descarte de bens, em comparação ao que fora constatado em auditoria 
anterior (realizada em 2015), embora ainda não se tenha estabelecido um programa sistemá-
tico de capacitação dos servidores, com vistas ao integral cumprimento dos dispositivos legais 
aplicáveis ao tema.

No que tange ao Plano de Logística Sustentável, verifica-se que sua publicação ocorreu no 
DEJT em 18.7.2016 por meio da Resolução TRT7 nº 227/2016 aprovada pelo Tribunal Pleno. 
Em relação à inclusão, no Regimento Interno deste Tribunal, da Comissão Permanente de 
Gestão Ambiental, com vistas a conferir-lhe o efetivo caráter de permanente, constata-se que 
a Diretoria-Geral submeteu para apreciação da Presidência em novembro de 2016, o que será 
objeto de posterior monitoramento, além de outras recomendações.
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auDitoria sobre a Gestão De execução De contratos aDministratiVos

Descrição: Auditoria com a finalidade de verificar a efetividade dos controles internos admi-
nistrativos relacionados à gestão de contratos administrativos vigentes em 2016, mormente 
em atenção à Lei nº 8.666/1993.
Meta(s) planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGAP 9/2016 – PROAD nº 3714/2016 - Iniciou-se, no 
mês de julho de 2016, a realização de auditoria, cujos procedimentos consistiram essencial-
mente em exames documentais de 13 (treze) processos integrantes selecionados por amos-
tragem, mediante critérios de materialidade e relevância.

Quadro 5: Processos administrativos de contratações auditados

Item Nº Processo Modalidade Objeto Valores
envolvidos (R$)

1 PROAD 18/2015 Inexigibilidade
Projeto de educação continuada 
para os servidores ocupantes 
de cargo em comissão

377.602,30

2 1.782/2015 Adesão ARP Aquisição de mobiliário 103.421,35

3 1.436/2015 Pregão Eletrônico Manutenção preventiva e corre-
tiva de elevadores e plataforma 91.992,00

4 8.321/2014 Pregão Eletrônico Agenciamento de viagens 671.400,00
5 432/2015 Pregão Eletrônico Serviço de comunicação de dados 385.617,93
6 7.686/2014 Adesão ARP Aquisição de computadores 864.270,00

7 11.771/2013 Pregão Eletrônico
Atendimento técnico remoto e 
presencial na área de tecnolo-
gia da Informação

899.832,90

8 4.601/2015 Pregão Eletrônico
Reforma mezanino Anexo I; re-
feitório e banheiros de terceiri-
zados

448.000,00

9 4.924/2015 Pregão Eletrônico Serviço suporte técnico de TI 177.475,00

10 1.732/2015 Pregão Eletrônico Fornecimento e instalação de 
data center outdoor 2.550.000,00

11 4.099/2015 Adesão ARP Equipamentos e serviços de TI 357.700,00
12 1.687/2015 Adesão ARP Aquisição de poltronas 57.597,00
13  2.149/2015 Pregão Eletrônico Assistência técnica - sala-cofre 213.000,00

Total da Amostra: 7.197.909,28
Fonte: SCGAP

Em seu escopo, o exame de conformidade contemplou os seguintes Pontos de Controle: 

a) fiscalização e gestão contratual; 

b) acréscimos e supressões no objeto contratado; 

c) metodologia de cálculo em aditivos contratuais;  

d) prorrogação de prazo contratual.

Registram-se abaixo os principais achados de auditoria identificados, tendo sido oferecidas 
recomendações no sentido de aperfeiçoamento contínuo da execução dos contratos adminis-
trativos, bem como mitigação de riscos em futuras contratações:

a) gestão inadequada ao regime definido no contrato, quanto à medição e ao paga-
mento dos serviços;
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b) deficiência no controle da designação de fiscais e gestores de contrato;

c) ausência de designação de gestor ou de fiscal de contrato;

d) falhas formais nos fluxos de comunicação;

e) ausência da designação formal de preposto da empresa contratada;

f) pagamentos de notas fiscais realizados intempestivamente;

g) demora na emissão do termo de recebimento definitivo; 

h) desatenção ao princípio da segregação de funções.

Vale enfatizar que o relatório de auditoria, concluído em setembro de 2016, foi dirigido à 
Diretoria-Geral, mediante ciência da Presidência, por força do Ato TRT7 nº 174/2016.

auDitoria sobre sobre as meDiDas para a reDução Das Despesas - ato trt7 nº 57/2016.

Descrição: Auditoria adicional com o objetivo de verificar a adoção de medidas para a redu-
ção das despesas no âmbito do TRT7, em atenção ao Ato da Presidência nº 57/2016.
Meta(s) planejada(s): Ação adicional 
Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGAP 14/2016 – PROAD nº 5156/2016 - Iniciada a 
presente auditoria, no mês de setembro de 2016, compreendendo os seguintes Pontos de Controle: 

a) Medidas adotadas em busca do ajuste das despesas; 

b) Atendimento às metas individuais de redução das despesas; 

c) Procedimento de supressão de valores contratuais; 

d) Procedimento de suspensão ou rescisão contratual.

No decorrer dos trabalhos, foram analisados os dados extraídos do Sistema Integrado de Admi-
nistração Financeira (SIAFI), examinados os autos do Proad nº 216/2016 (que trata das ações ati-
nentes ao referido ato) e de 14 (catorze) processos administrativos selecionados por amostragem.

Quadro 6: Processos administrativos auditados

Item Nº do Processo Objeto da contratação

1 19.404/2011-0 Fornecimento de energia elétrica no Complexo TRT7
2 4.797/2015 Fornecimento de água e coleta de esgoto
3 23.034/2010-0 Serviço de vigilância armada
4 1.875/2016-0 Serviço de vigilância armada
5 48.684/2009-6 Serviço de limpeza e conservação
6 29.568/2011-1 Serviço de capatazia
7 1.056/2014 Locação do imóvel - Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante
8 11.771/2013 Serviço de atendimento técnico remoto e presencial
9 3.332/2013 Serviços de manutenção instalações prediais
10 5.351/2011-7 Serviço da manutenção ar condicionado
11 1.902/2014 Serviço de comunicação
12 338/2013 Intermediação de estagiários
13 1.083/2014 Serviço de ginástica laboral
14 12.269/2013 Emergência médica

Fonte: SCGAP
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Destaca-se, positivamente, o efeito das ações de redução de despesas com viagens e passa-
gens aéreas. Consoante dados extraídos do SIAFI, de janeiro a setembro de 2016, os gastos 
com diárias somavam R$ 249.828,00, ou seja, 69% a menos do que em igual período no ano de 
2015. Quanto aos gastos com passagens aéreas, a redução relativa aos três primeiros trimes-
tres de 2016 alcançou 75,3%, em comparação a 2015, em que foram gastos R$ 410.381,00. 

Concluídos os exames e levados a conhecimento da Unidade Auditada, foram registrados 
achados de auditoria no relatório final, em dezembro de 2016, no sentido de aprimoramento 
dos procedimentos, conforme descritos abaixo:

a) desatendimento às metas de redução de despesas com serviços de postagem, de 
energia elétrica, água e telefonia fixa;

b) desatendimento à meta de redução de despesa relativas à intermediação de estágio; 

c) desatenção ao rito de suspensão ou de rescisão contratual.

Pelo que se infere dos exames desta auditoria, notadamente em relação ao processo Proad 
nº 216/2016, não foram impulsionadas ações recentes para o efetivo cumprimento do Ato 
TRT7 nº 57/2016, senão aquelas já promovidas até maio do corrente ano, as quais não se 
mostraram suficientes para alcançar as metas consignadas no documento presidencial. É 
interessante registrar que, por outro lado, não se detectou a carência de recursos financeiros 
para cobertura dos compromissos assumidos, que havia sido o elemento motivador das me-
didas de economia, constatando-se a existência de disponibilidade orçamentária suficiente.

auDitoria sobre a Gestão Do patrimônio imobiliário (bens em uso especial)

Descrição: Auditoria com o objetivo de verificar a conformidade da gestão do patrimônio imobi-
liário de propriedade da União ou locado de terceiros, bem como a inserção e atualização das 
informações no Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUnet).
Meta(s) planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGAP 03/2015 – PROAD nº 105/2015 - A pre-
sente ação de controle consistiu em monitoramento, à distância, das recomendações expe-
didas em auditoria realizada em março de 2015, em face das restrições orçamentárias para 
viabilizar deslocamentos e diárias para realização de vistorias físicas. 

Naquela oportunidade, além de assuntos relacionados à adequabilidade dos imóveis aos nor-
mativos atinentes à acessibilidade (Lei nº 10.098/2000) foram abordados os seguintes pontos:

a) completude dos registros no SPIUnet; 

b) regularidade documental dos imóveis; 

c) regularidade dos registros no SIAFI; 

d) cumprimento da obrigatoriedade de reavaliação periódica dos imóveis; 

e) manutenção e conservação dos imóveis;  

f) ocupação e utilização de acordo com a atividade finalística do TRT7.

Finalizado o relatório de monitoramento, em novembro de 2016, concluiu-se pelo atendimento 
parcial das recomendações exaradas por parte do Setor SCGAP e acolhidas, à época, pela 
Presidência deste Regional. Em decorrência de restrição orçamentária nesse exercício, a 
maior parte das determinações da Presidência foram suspensas.
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Por seu turno, permaneceram pendentes de atendimento as seguintes determinações, ain-
da que não tenham sido alcançadas pelo comando suspensivo promovido pelo despacho 
da Presidência:

a) reforço na divulgação, entre as unidades do Tribunal, do Canal de Comunicação 
da Central de Engenharia/Manutenção (na intranet) para os chamados de manu-
tenção predial;

b) implementação de treinamento e formação da Brigada de Incêndio;

c) avaliação de medidas que proporcionem eficiência no acompanhamento da manu-
tenção dos imóveis da União;

d) adoção de providências para que sejam demonstradas as rescisões formais dos ter-
mos de cessão de espaço físico celebrados com a ATRACE e com o SINE-IDT/CE; 

e) regularização formal do uso dos espaços físicos celebrados com a Anajustra e a 
Sindissétima.

AUDITORIAS COORDENADAS

auDitoria coorDenaDa pelo csJt na área De tecnoloGia Da informação

Descrição: Avaliar o efetivo uso dos recursos de Tecnologia da Informação (TI) investidos 
pelo CSJT no exercício de 2015.
Meta(s) planejada(s): 1 (uma) ação no ano.
Resultado(s): Processo PROAD nº 2526/2016 - Esta ação coordenada, realizada e conclu-
ída no mês de junho/2016, tempestivamente, originou-se do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho (CSJT) através da Requisição de Documentos e Informações - RDI nº 55/2016 
de 3/5/2016. Constituiu-se no levantamento de evidências, junto à unidade de Tecnologia da 
Informação, com o fito de comprovar a efetiva utilização dos recursos de TI que foram adqui-
ridos nas ações do CSJT em 2015 por meio de descentralização de recursos.

Tendo em vista que a Secretaria de Controle Interno não dispõe de um servidor com formação 
em Tecnologia da Informação, foi solicitada a designação de um servidor de TI para acompa-
nhar e auxiliar na certificação da conformidade (Despacho.TRT7.SCI nº 43/2016).

Após levantamento realizado, constatou-se que o universo de processos de contratação 
desta espécie alcançados pelo CSJT foram oito processos, cujo detalhamento se encontra 
no quadro abaixo:

Quadro 7: Processos de contratação de TI auditados

Item Processo Objeto da contratação  Valores envolvidos

1 7.686/2014 Aquisição de equipamentos microcomputadores  1.675.542,10

2 10.467/2012 Serviços contínuos de suporte técnico para li-
cenças de Banco de Dados ORACLE 180.384,96

3 4.329/2015 Solução de monitoramento de aplicações do Sis-
tema PJE 595.908,00

4 4.924/2015 Serviço de suporte técnico para servidor de apli-
cação JBOSS 177.475,00

5 20.166/2012-3 Serviços contínuos de rede de dados e voz 
(Rede JT) 510.983,60

6 5.086/2015 Serviço de suporte ao sistema operacional Linux 118.830,42

7 3.814/2015
Serviço de suporte técnico, atualização e upgra-
de e instalação de ferramenta de gestão de ris-
cos (software módulo Risk Manager)

57.400,00

8 5046/2015 Suporte ao banco de dados Postgres SQL 143.481,84

Valor Total: 3.460.005,92
 Fonte: SCGAP
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Concluídos os procedimentos de coleta das evidências e de preenchimento da matriz de au-
ditoria em planilha eletrônica, com o apoio da unidade de TI, foram encaminhados os arquivos 
eletrônicos por meio de servidor FTP (File Transfer Protocol) e do Ofício.TRT7.SCI nº 16/2016, 
de 28/6/2016, para a Coordenadoria de Controle e Auditoria do CSJT. 

Insta registrar que, dentre as documentações examinadas, verificou-se que o Processo TRT7 
nº 7686/2014, relativo a aquisição de microcomputadores e monitores de vídeo, ainda se en-
contra pendente de conclusão da distribuição junto aos usuários, o que será objeto de poste-
rior monitoramento. 

MONITORAMENTO 

monitoramento e atenDimento De DemanDas externas proVenientes Do cnJ, csJt 
e tcu

Descrição e Resultado:
Acompanhamento sistemático dos processos julgados, de jurisprudência administrativa e de 
demandas externas provenientes do Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Jus-
tiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, relativos a procedimentos licitatórios,  
execução de contratos administrativos e gestão patrimonial por este Regional.

No exercício de 2016, houve cinco demandas por acompanhamento do cumprimento determi-
nações e diligências dos Órgãos externos, atinentes à área de competência do setor SCGAP.

 Quadro 8:Demandas Externas Provenientes do CNJ, CSJT e TCU

DEMANDAS CNJ

Nº Documento Assunto

1

PROAD 2408/2016 - 
Relatório da 2ª Ação Coordenada de Auditoria - 
monitoramento da aplicação da Resolução CNJ 
nº 182/2013 – soluções de tecnologia da informa-
ção e comunicação.

Acompanhamento de cumprimento da 
decisão 0006480-67.2013.2.00.0000 -
Recomendações trazidas no Relatório da 
2ª Ação Coordenada de Auditoria e enca-
minhadas à Secretaria de Controle Inter-
no, para ciência e manifestação, no prazo 
de 30 (trinta) dias, acerca das providências 
adotadas para cumprir a recomendação 
constante do item 7.1.1.

Síntese da Providência Adotada

Esta Secretaria de Controle Interno encaminhou o presente processo ao setor de Controle de Ges-
tão Administrativa e Patrimonial. Em cumprimento à diligência, no âmbito de competência do Setor 
SCGAP, foi emitido o Pronunciamento TRT7.SCI.SCGAP Nº 2/2016, em 13/6/2016. A Presidência 
encaminhou resposta consolidada por meio do Ofício TRT7.GP nº 496/2016 de 25/10/2016.

2

E-mail do CNJ Questionário Governança de TI na 
Justiça do Trabalho.

E-mail da STI/CNJ encaminhado em 
26/9/2016, solicitando respostas ao ques-
tionário para fins de levantamento de Go-
vernança, Gestão e Infraestrutura de TIC 
do Poder Judiciário.

Síntese da Providência Adotada

Esta Secretaria encaminhou e-mail, em 28/9/2016, com as respostas ao questionário, no âm-
bito de competência do Setor SCGAP.
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DEMANDAS CSJT

Nº Documento Assunto

1

PROAD 1178/2016 - 
Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 51/2016

Para subsidiar os exames preliminares, foi 
solicitado o encaminhamento, até 3 de mar-
ço de 2016, diretamente à Coordenadoria 
de Controle e Auditoria do Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho (CCAUD/CSJT), 
os documentos e informações relaciona-
das RDI nº 30/2016 - Consoante previsto 
no Plano Anual de Auditoria do CSJT para 
2016, para realização de auditoria na área 
de gestão de Tecnologia da Informação 
deste Egrégio Tribunal, cuja inspeção ocor-
reu no período de 4 a 8 de abril de 2016.

Síntese da Providência Adotada
Com o fito de dar cumprimento à diligência, foi solicitado à Secretaria de Tecnologia da In-
formação, que prestasse as informações e apresentasse os documentos requeridos pela 
CCAUD. Em maio de 2016, foi respondida a diligência naquilo que diz respeito a esta unidade 
técnica, bem como verificada a conformidade das demais respostas das áreas demandadas. 
A Secretaria de Controle Interno encaminhou por e-mail o Ofício TRT7.GP n.º 297/2016, em 
2/6/2016, juntamente com as informações solicitadas.

2

PROAD 2526/2016 - 
RDI nº 55/2016 - OFICIO CIRCULAR CSJT.
SG.CCAUD Nº48/2016 datado de 29/4/2016.

Requisição de Documentos e Informações 
acerca do efetivo uso dos recursos de T.I in-
vestidos pelo CSJT em 2015 no âmbito deste 
Tribunal (RDI nº 55/2016 – CCAUD/CSJT).

Síntese da Providência Adotada
Em atendimento à Requisição de Documentos e Informações CSJT/CCAUD nº 55/2016 de 
29/4/2016 foi encaminhado por email no prazo estabelecido Ofício TRT7.SCI nº 16/2016 data-
do de 28/6/2016, juntamente com documentos e informações.
Tendo em vista que a Secretaria de Controle Interno não dispõe de um servidor com formação 
em Tecnologia da Informação, foi solicitada a designação de um servidor de TI para acompa-
nhar e auxiliar na certificação da conformidade (Despacho.TRT7.SCI nº 43/2016).

3

PROAD 2558/2016 - 
RDI CCAUD/CSJT nº 43/2016 data de 5/5/2016 
e OFICIO - Ofício CSJT.SG.CCAUD Nº 127/2016 
de 30/11/2016.

Requisição de Documentos e Informações 
da Coordenadoria de Controle e Auditoria 
do Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho (CCAUD/CSJT), relacionada ao mo-
nitoramento das obras de construção do 
Fórum Trabalhista do Cariri e a reforma do 
Fórum Trabalhista de Fortaleza.

Síntese da Providência Adotada
Em atendimento à Requisição de Documentos e Informações CSJT/CCAUD nº 43/2016 de 
5/5/2016 foi encaminhado no prazo estabelecido Ofício TRT7.SCI nº 17/2016 datado de 
28/6/2016, juntamente com documentos e informações.
Em 2/12/2016, foi juntado ao PROAD nº 2558/2016 o Relatório com o resultado do Monitora-
mento do cumprimento das determinações do Acórdão CSJT-A-7725-64.2013.5.90.000 que 
autorizou a construção do Fórum Trabalhista do Cariri.

monitoramento Das recomenDações propostas nos relatórios De auDitoria

Descrição e Resultado: A atividade de monitoramento assume importância central no papel 
de auditoria, pois reflete o acompanhamento das providências tomadas no âmbito da Admi-
nistração em resposta às recomendações exaradas pela Unidade de Controle Interno. Ações 
dessa natureza, em conjunto com os setores responsáveis, possibilita maximizar a probabili-
dade de que essas recomendações sejam adequadamente implementadas e os efeitos dese-
jados possam ser alcançados.
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Conforme se extrai dos dados da planilha de controle de monitoramento, no período de 2016, 
foi procedido o acompanhamento de 68 (sessenta e oito) recomendações decorrentes das 
atividades de auditoria e de pareceres exarados em anos anteriores. Importa destacar que se 
trata de monitoramento sistemático a ser realizado no exercício vindouro.

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL/CAPACITAÇÃO 

ações De capacitação

Descrição: Com a finalidade de melhor desempenhar suas atribuições, este setor apresenta 
anualmente um plano de ações para capacitação e aperfeiçoamento dos conhecimentos dos 
seus servidores.

O Plano de Ações de Capacitação (PAC), elaborado para o exercício de 2016, compreendeu 
cursos presenciais e de ensino à distância, e foi planejado a partir de dados fornecidos por 
parte desta unidade técnica para subsidiar a Secretaria de Controle Interno.

Meta(s) Planejada(s): Participação dos servidores do setor SCGAP em ações de treinamento – 83 h/a, 
previstas no Plano Anual de Capacitação (PAC/2016)

Resultado(s): Encontram-se listadas abaixo as atividades de capacitação deste setor reali-
zadas em 2016. O Plano de ações de capacitação para o referido exercício restou prejudica-
do em virtude de cortes orçamentários. No entanto, foram capacitados, 3 (três) servidores, 
totalizando 40 hrs.

Quadro 9: Ações de capacitação realizadas em 2016 - SCGAP

Tema Curso Setor Nº Particip. Carga Horária

Contratos Admi-
nistrativos

Boas práticas de acompanha-
mento e fiscalização de contra-
tos administrativos.

SCGAP 2 32

Sustentabilidade
Critérios de Sustentabilidade de 
Acordo com a Resolução CSJT 
nº 103/2012

SCGAP 2 8

TOTAL 40 hrs/aula

Fonte: SCGAP

DEMANDAS SETORIAIS (ITEM 8.4 – PAA/2016)

relatório anual setorial De atiViDaDes (rasa) 

Descrição: Elaboração do Relatório Setorial Anual de Atividades (RASA), submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, contendo as atividades planejadas e executadas no exercício de 
2015, bem como justificativas quanto à inexecução parcial ou, ainda, total das mesmas, com 
a apresentação de dados, tabelas, resultados e índices que traduzem o trabalho desenvolvido 
pelo Setor SCGAP.
Meta(s) planejada(s): 1 ao ano – até 30/1/2016
Resultado(s): No decorrer do mês de janeiro de 2016, foi produzido pelo Setor SCGAP o Re-
latório das Atividades atinentes ao exercício de 2015, o qual serviu para subsidiar a redação 
do Relatório Anual de Atividades (RAA) da Secretaria. O RASA foi tempestivamente encami-
nhado para Secretaria de Controle Interno no dia 20/1/2016.
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reGistro Das Determinações emanaDas Do tcu e Das recomenDações emitiDas pelo 
setor Que subsiDiaram o relatório De Gestão

Descrição: Acompanhamento e atualização do nível de atendimento às determinações do TCU 
e recomendações do Controle Interno para subsidiar Prestação de Contas do exercício 2015, 
relativos a procedimentos licitatórios e execução de contratos administrativos deste Regional.
Meta(s) Planejada(s):1 (uma) ação ao ano – de 9/2 a 30/3/2016.
Resultado:Procedeu-se à atualização das informações acerca das providências adotadas 
pela Administração para o cumprimento de determinações do TCU e/ou recomendações do 
controle interno, que auxiliaram e subsidiaram o preenchimento dos Quadros e formulários 
do TCU para Administração proceder à conclusão do Relatório de Gestão do exercício de 
2015, e posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, em 30/4/2016, através 
do sistema e-Contas. 

relatório setorial anual De auDitoria De Gestão (prestação De contas) 

Descrição: Elaboração do Relatório Setorial Anual de Auditoria de Gestão, submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, contendo a avaliação da gestão em relação ao exercício de 2015, 
compreendendo temas elencados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) atinentes ao Setor 
de Controle de Gestão Administrativa e Patrimonial.
Meta(s) planejada(s): 1 ao ano – de 11/4 a 31/5/2016.
Resultado(s): A partir de maio de 2016 foi iniciada a auditoria de gestão tomando-se por refe-
rência o Relatório de Gestão encaminhado pela autoridade competente do TRT7ª Região e as 
avaliações realizadas por este setor, conforme diretrizes estabelecidas pelo TCU. 

Ao concluir a elaboração do Relatório Anual Setorial de Auditoria de Gestão, em agosto de 
2016, esta unidade técnica constatou:

a) a veracidade das informações e dados fornecidos neste Relatório;

b) que as falhas, omissões ou impropriedades constatadas não comprometeram a 
regularidade, a confiabilidade ou a consistência das contas, no que diz respeito às 
áreas compreendidas por este Relatório; 

c) que foi constatada conformidade de conteúdos pertinentes à sua competência 
apresentados nas peças do processo de contas com as determinações con-
tidas na Decisão Normativa TCU nº 147/2015 e na Instrução Normativa TCU 
nº 63/2010.

plano setorial anual De capacitação

Descrição: Elaboração do Plano Setorial Anual de Capacitação (PAC/2017), submetido à 
Secretaria de Controle Interno, que pretendeu relacionar as ações de capacitação propostas 
para o Setor SCGAP no exercício financeiro vindouro.
Meta(s) planejada(s): 1 ao ano – de 1/10 a 27/10/2016.
Resultados: Foi elaborada por este setor, em outubro/2016, a proposta do plano de ações 
de capacitação a serem executadas no exercício de 2017. Este setor informou a relação da 
demanda de cursos de atualização e de aperfeiçoamento, para apreciação, com o fito de 
oferecer melhor qualidade nos resultados das ações de controle interno, contemplando treina-
mentos presenciais e à distância. 

O referido plano foi submetido à apreciação da Presidência deste Regional (Processo PROAD 
nº 5720/2016) e aprovado em 7/12/2016.
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planeJamento setorial anual De auDitoria (pasa)

Descrição: Elaboração do Plano Setorial Anual de Auditoria (PASA/2017), submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, que, dentre outros objetivos, pretendeu demonstrar, de modo 
sintético, os trabalhos propostos para o Setor SCGAP no exercício financeiro de 2017.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação ao ano – de 17/10/2016 a 16/11/2016.
Resultado: Foi elaborada por este setor, em 16/11/2016, a proposta do plano das ações de 
auditoria a serem executadas no exercício de 2017, a qual serviu para subsidiar a elaboração 
do Plano Anual de Auditoria (PAA) da Secretaria, ora submetido à apreciação da Presidência 
deste Regional (Processo PROAD TRT7 nº 6554/2016) e posteriormente aprovado.

DEMANDAS ADICIONAIS

manifestação em processos repassaDos ao setor, De interesse Da presiDência e/ou 
Do tribunal pleno

Além das ações de auditorias e das demandas setoriais ordinárias, este Setor foi instado, ainda, a 
se manifestar em demandas repassadas pela Presidência a esta Secretaria de Controle Interno. 

Descrição: Análise e Manifestação referente a consultas repassadas pelo Gabinete da Secre-
taria do Controle Interno de interesse da Presidência e do Tribunal Pleno.
Meta planejada: 100% das demandas.
Resultado(s): Não houve demanda nesse sentido.

DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS 

manifestação em processos repassaDos ao setor, De interesse Das uniDaDes aDmi-
nistratiVas Do trt7

Por vezes o Setor é instado a se manifestar em demandas que, extraordinariamente, são enca-
minhadas a Secretaria de Controle Interno pelas unidades administrativas.

Descrição e resultados: Trata-se de uma ação iniciada a partir da designação do servidor 
deste Setor como membro de comissão constituída por intermédio da Portaria TRT7.DG nº 
125/16, publicada no DEJT, de 11 de abril de 2016, com a finalidade de adotar as medidas 
necessárias ao atendimento do Acórdão 2750/2015 – TCU Plenário, nos termos do Plano de 
Ação, aprovado no Proad 3037/2015, relativamente à revisão da Resolução TRT7 nº 200/2014, 
que regulamenta o processo de contratação no âmbito deste Tribunal.

Referido acórdão da Corte de Contas trata de auditoria na forma de Fiscalização de Orientação 
Centralizada (FOC) na área de governança e gestão das aquisições, com o propósito de intensi-
ficar ações que promovam o aprimoramento de ações de controle voltadas à melhoria do desem-
penho da Administração Pública e aperfeiçoamento dos processos de contratações públicas.

O trabalho da comissão foi concluído dentro do prazo previsto, mediante elaboração de 
minuta de alteração de resolução, que depois de aprovada pela Assessoria Jurídica Admi-
nistrativa, em junho de 2016, foi submetida para apreciação da Presidência deste Regional 
em 26/7/2016.

10.3 Setor de Controle de Gestão Orçamentária e Financeira

ações De controle Da Gestão orçamentária e financeira

As auditorias observaram suas principais fases do fluxo operacional: Planejamento, Apuração, 
Audiência e Relatório, segundo as diretrizes do Manual de Atividades do Controle Interno, 
todas viabilizadas em 2016 por intermédio do Processo Administrativo Eletrônico (PROAD).



151tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

O Gráfico a seguir demonstra o cronograma físico das ações executadas em 2016 por este Setor.

Gráfico 2 - Cronograma das principais atividades realizadas em 2016
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Relatório Anual Setorial de Atividades 

(RASA/2015)

Exame do Relatório de Gestão Fiscal

Monitoramento das recomendações expedidas

(Exercício/2015)
Auditoria sobre os resultados das metas estabelecidas no

Plano Estratégico Institucional (PEI 2015/2020) 
Auditoria sobre a observância da ordem cronológica dos

pagamentos 
Relatório Anual Setoria de Auditoria de Gestão (Prestação

de Contas/2015)

Exame do Relatório de Gestão Fiscal

Auditoria sobre os registros contábeis relativos às despesas

com pessoal

Auditoria sobre a execução orçamentária (LOA)

Auditoria sobre a implantação da nova contabilidade pública

e dos sistemas de custos

Exame do Relatório de Gestão Fiscal

Planejamento Setorial Anual de Capacitação

Exercício/2017
Planejamento Anual Setorial de Auditoria

PASA/2017
Auditoria sobre a gestão de riscos na área de compras

e contratações

Auditoria sobre a gestão de riscos na área de pessoal

Auditoria referente à gestão de material e patrimônio

mobiliário e depreciação

Obs.: Tempo (dias). Em amarelo: ação a ser concluída em 2016. 
Fonte: SCGOF/SCI

AÇÕES DE AUDITORIA (ITEM 8.2 - PAA/2016)

exame Do relatório De Gestão fiscal

Descrição: Verificação da consistência dos dados dos Relatórios de Gestão Fiscal emitidos 
pelo Tribunal ao final de cada quadrimestre por determinação do artigo 54 da Lei Complemen-
tar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Meta(s) Planejada(s): 3 (três) ações
Resultado: Foi realizado 100% (cem por cento) da meta prevista no PAA/2016. 
Confrontando os valores insertos nos demonstrativos que compõem os Relatórios de Gestão 
Fiscal com os registrados no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Gover-
no Federal), concluiu-se que refletiam adequadamente a posição do período, tendo sido ela-
borados em obediência às normas legais e às exigências contidas na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, manifestando-se este Setor pela regularidade dos sobreditos Relatórios.

auDitoria sobre a aValiação Da obserVância, pelo trt7, Da orDem cronolóGica Dos 
paGamentos estabeleciDa pelo art. 5º Da lei nº 8.666/93

Descrição: Auditoria sobre a ordem cronológica de pagamentos determinada pelo art. 5º da 
Lei de Licitações e Contratos aplicada a toda a Administração Pública, compreendendo o pe-
ríodo de agosto a novembro de 2015.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação no ano 
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Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGOF 05/2016 – Processo PROAD nº 2402/2016 
- Trata-se de Auditoria prevista no PAA/2016, com o objetivo de analisar se este Tribunal ob-
serva as disposições do art. 5º da Lei nº. 8.666/93 quanto ao cronograma de pagamentos de 
obrigações contraídas em decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras 
e prestação de serviços.

A ordem cronológica é instituto previsto em Lei e que vincula a Administração Pública a efetuar 
os pagamentos aos fornecedores em conformidade com a exigibilidade dos créditos que se 
apresentem ao pagamento. Tal instituto, no que tange ao pagamento de contratos administra-
tivos, está previsto no art. 5º da Lei 8.666/1993.

O exame de conformidade contemplou, além da estrutura de controles internos administrati-
vos e a adequação dos atos e fatos praticados relacionados à legislação e normativos perti-
nentes, os seguintes Pontos de Controle: 

a) ordem cronológica dos pagamentos;

b) Regulamento Interno; 

c) controles internos administrativos; 

d) termo contratual;  

e) regularidade fiscal – previdenciária.

Os exames foram dirigidos aos processos, documentos, atos e fatos relacionados ao objeto, 
selecionados com base em amostra de 24 (vinte e quatro) processos administrativos. A sele-
ção dos processos para composição da amostra procurou percorrer o amplo espectro de bens 
e serviços contratados pelo TRT7 no período de agosto a novembro de 2015, contemplando, 
tanto quanto possível, as diversas categorias de objetos.

Encerrado o exame das respostas às questões formuladas e à folha de constatação, e conside-
rando, ainda, a análise dos pagamentos realizados nos processos relativos ao fornecimento de 
bens e prestação de serviços, dentro da amostra selecionada, esta Unidade de Controle Interno 
concluiu que este Regional não possui norma que regulamente o disposto no art. 5º, caput, da 
Lei 8.666/1993, bem como não possui sistemas de controle aptos a garantir, sistemática e con-
troladamente, o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade determinado pela Lei.

Ipso facto, finalizados os trabalhos de auditoria, foram identificadas situações, a seguir rela-
cionadas, envolvendo fatos ou atos praticados que conflitaram com os dispositivos legais ou 
normativos, exigindo a adoção de providências, por parte da Administração, no sentido de 
aperfeiçoar os procedimentos:

a) inobservância da ordem cronológica de exigibilidade dos pagamentos;

b) pagamentos realizados fora dos prazos estabelecidos na Lei;

c) ausência de norma regulamentadora; 

d) ausência de controles internos administrativos.

Oportuno consignar que as providências serão oportunamente monitoradas por esta Unidade 
Técnica, quando exauridos os prazos para cumprimento das recomendações.
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auDitoria De reGistros contábeis relatiVos a Despesas com pessoal

Descrição: Acompanhamento da contabilização da folha de pagamento de pessoal, registra-
da no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
Meta(s) Planejada(s): 1(uma) ação
Resultado: Em atendimento ao disposto no PAA/2016, realizou-se a auditoria, iniciada 
com a emissão da Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGOF nº. 06/2016, Processo PROAD 
nº 3133/2016, procedendo-se ao cotejamento dos valores da folha de pagamento, por meio do 
mapa consolidado geral, referente ao período de janeiro a abril/2016, recebido da Divisão de 
Pagamento de Pessoal e produzido pelo sistema MENTORH, com os valores contabilizados 
no SIAFI – Sistema de Administração Financeira do Governo Federal.

Encerrados os exames e levados a conhecimento da Unidade Auditada, foram registrados 
achados de auditoria no relatório final, acompanhados de respectivas recomendações no 
sentido de aprimoramento da gestão dos procedimentos, a saber:

a) divergência entre os valores insertos no relatório consolidado da folha de paga-
mento de Proventos – Pessoal Ativo extraído do Sistema Mentorh e os valores 
contabilizados no SIAFI;

 
b) divergência entre os valores insertos no relatório consolidado da folha de paga-

mento de Despesas de Exercícios Anteriores extraído do Sistema Mentorh e os 
valores contabilizados no SIAFI; 

c) divergência entre os valores insertos no relatório consolidado da folha de paga-
mento de Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado extraído do Siste-
ma Mentorh e os valores contabilizados no SIAFI.

Impende destacar que foi procedido ao monitoramento da auditoria em tablado e expedido 
o Relatório de Monitoramento em 10/11/2016. Diante das informações obtidas, concluiu-se 
que as recomendações foram atendidas em sua integralidade, sem olvidar que tal conclu-
são não elide a necessidade de acompanhamento contínuo a ser desenvolvido mediante 
a lavratura de nova auditoria, a cada exercício, oportunidade em que serão reavaliados os 
procedimentos de registro financeiro nas contas patrimoniais apresentados no sistema de 
folha de pagamento deste TRT.

auDitoria sobre a execução orçamentária e financeira

Descrição: Verificar a execução orçamentária e financeira realizada à conta dos recursos 
consignados a este Tribunal oriundos do orçamento da União (Lei 13.255, de 14/1/2016), bem 
como de provisões e de destaques, aferindo o percentual da execução física e financeira das 
ações, identificando as causas de insucessos no desempenho da gestão.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação
Resultado: Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGOF 08/2016 – PROAD nº 3592/2016 - O exame 
de conformidade contemplou a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, 
em especial quanto ao cumprimento da execução física e financeira das ações identificando 
as causas de insucessos no desempenho da gestão.

Os procedimentos de auditoria foram aplicados sobre as informações coletadas no SIAFI 
referente ao período acumulado até maio de 2016, abrangendo nos exames os seguintes 
Pontos de Controle:

1 Créditos orçamentários iniciais disponibilizados na LOA e respectivos programas de trabalho;
2 Créditos adicionais, provisões e destaques recebidos;
3 Execução dos recursos disponibilizados:
3.1 Programas de trabalho com recursos insuficientes para atendimento de sua finalidade; 
3.2 Programas de trabalho com execução atrasada em relação ao calendário; e
3.3 Análise da execução orçamentária e financeira realizada.
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Inobstante as dificuldades orçamentárias enfrentadas pela Administração, que culminou no Ato 
nº 68/16, determinando a redução nos valores contratuais, bem como a suspensão ou rescisão 
de contratos de despesas discricionárias, visando a garantir o equilíbrio orçamentário deste TRT, 
constatou-se, no Relatório de auditoria, a boa gestão dos recursos disponíveis, alcançando a 
execução orçamentária percentuais satisfatórios, compatíveis com o período analisado, à exce-
ção de dois programas (Capacitação de Recursos Humanos e Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados), que apresentaram uma execução aquém do percentual estimado.

Verificou-se, ainda, na análise realizada, o atendimento à legislação pertinente, sobretudo no 
que concerne à conformidade da destinação dos créditos orçamentários em confronto com a 
origem desses recursos fixada na LOA e nos atos autorizativos de créditos suplementares.

Para o exercício de 2016, o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD), Meta 
2 do Planejamento Estratégico do TRT – 7ª Região, foi estipulado em 66,49%.

Após monitoramento, observou-se que os valores totais disponibilizados para os programas, 
agregando as fontes e grupos de despesa foram satisfatoriamente executados, ressaltando 
que os programas submetidos ao IEOD obtiveram execução superior ao percentual assinala-
do, aproximando-se da média dos demais não abarcados por esse índice.

auDitoria sobre o acompanhamento Do cronoGrama De implantação Da noVa conta-
biliDaDe pública e Dos sistemas De custos

Descrição: Auditoria com o objetivo de verificar o grau de institucionalização, no âmbito do 
TRT 7ª Região, da nova contabilidade pública com ênfase no sistema de custos.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação no ano
Resultado: Foi realizada a auditoria planejada, consubstanciada na Ordem de Serviço SCI.
SCGOF nº 11/2016, Processo PROAD nº 4167/2016. Tratou-se de auditoria sobre o Cro-
nograma de Implantação da Nova Contabilidade Pública e dos Sistemas de Custos, com o 
objetivo de verificar a aderência ao novo Plano de Contas e aos Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais adotados, em consonância com os atos normativos pertinentes, avaliando se as 
rotinas vinculadas foram obedecidas, conforme orientações contidas no Manual de Contabili-
dade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – Parte II, Normas Brasileiras de Contabilidade Apli-
cadas ao Setor Público – NBC T 16.6, 16.9 a 16.11, SIAFI Operacional e Sistema de Material 
e Patrimônio (SMP).

O exame de conformidade contemplou, além da estrutura de controles internos administra-
tivos, os seguintes Assuntos: a) Implantação e Uso do PCASP e do Sistema de Custos e b) 
Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

Concluídos os exames e levados a conhecimento da Unidade Auditada, foram registrados 
achados de auditoria no relatório final, concluído em outubro de 2016, no sentido de aprimo-
ramento dos procedimentos, conforme descritos abaixo:

a) ausência de Notas Explicativas; 

b) ausência de controles internos administrativos referentes aos registros dos softwares;

c) ausência de incorporação ao patrimônio público dos bens intangíveis passíveis de 
mensuração e de avaliação monetária;

d) existência de imóveis de propriedade da União sob responsabilidade do Tribunal 
sem reavaliação e sem o devido registro no SPIUnet;

e) ausência de depreciação dos bens imóveis que não estão registrados no SPIUnet 
e que já foram reavaliados;

f) ausência de avaliações de bens móveis e de aplicação da depreciação; 

g) ausência de registro contábil das responsabilidades por créditos em favor da União 
que se encontram em fase de apuração e aqueles que apurados concretizam-se 
como direito em favor da administração.
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Registre-se que as providências serão oportunamente monitoradas por esta Unidade Técnica, 
quando exauridos os prazos para cumprimento das recomendações.

MONITORAMENTO 

monitoramento e atenDimento De DemanDas externas proVenientes Do cnJ, csJt e tcu

Descrição: Acompanhamento e atualização do nível de atendimento às demandas externas 
oriundas do TCU, CNJ e CSJT, visando ao seu cumprimento, dentro do prazo concedido, no 
tocante à área de atuação deste Setor.
Meta(s) Planejada(s): 100% das demandas.
Resultado: Não houve demanda nesse sentido.

monitoramento Das recomenDações propostas nos relatórios De auDitoria

Descrição: Acompanhamento e atualização do nível de atendimento às recomendações ex-
pedidas por esta unidade de controle interno.
Resultado: Esta Unidade Técnica efetuou o monitoramento das recomendações propostas 
em 8 (oito) Relatórios de Auditorias.

O quadro a seguir demonstra o nível de atendimento das recomendações propostas pela unidade:

Quadro 10: Demonstrativos das Recomendações monitoradas pelo SCGOF no exercício de 2016

Nº Processo 
TRT7 nº

Matéria 
Analisada Recomendações emitidas pela SCI

1

Processo nº 
32.745/13-
8- OS TRT7.
SCI. SCGOF 
Nº 05/2013

Processos de 
despesas do 
exercício/2013

Adotar providências imediatas para operacionalizar a reten-
ção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários 
e outros, relativos aos contratos de prestação de serviços 
terceirizados, em conta-corrente vinculada aberta em nome 
da contratada e bloqueada para movimentação, nos termos 
previstos na Resolução CNJ nº 169/2013, alterada pela Re-
solução CNJ nº 183/2013.

Síntese da Providência Adotada
- Foi celebrado Termo de Cooperação Técnica com o Banco do Brasil S.A., publicado 
em 8/5/2014.
- Em 18/9/2014, foi publicada a Portaria TRT7. DG nº 391, que trata da designação 
dos Gestores, Fiscais e seus respectivos substitutos, do Termo de Cooperação Téc-
nica entre o TRT 7ª. Região e o Banco do Brasil. S.A.
- Em 14/3/2016, foi publicado no DEJT nº 1937 o Ato nº 82/2016, que dispõe acerca 
do processo de implantação e operacionalização dos recursos da conta vinculada 
neste egrégio Tribunal.
- Os contratos em vigor não contemplavam as previsões das retenções sobre os 
encargos trabalhistas e previdenciários, desta forma, a Diretoria-Geral oficializou as 
empresas prestadoras de serviço com mão de obra residente, considerando as deter-
minações contidas nos Ofícios CSJT.SG.CCAUD nºs 83/2015 e 36/2016, do Conse-
lho Superior da Justiça do Trabalho e as Resoluções CNJ nºs 169/2013 e 183/2016.
- Dessa forma, as empresas foram notificadas acerca da opção de concordância 
quanto à implantação sistemática disposta na regulamentação referente à conta vin-
culada. Caso não houvesse concordância, seriam adotadas as providências quanto 
à realização de um novo procedimento licitatório que atenda ao disposto pela Reso-
lução CNJ nº 169/2013.
As empresas LÍDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME., ARAÚJO ABREU 
ENGENHARIA NORTE LTDA. e ELFI SERVICE ELETRICIDADE LTDA. expressaram 
concordância.
- As empresas NORTH SEGURANÇA LTDA e GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA 
informaram que não tinham interesse sobre a alteração das regras contratuais em curso. 
Diante disso, as empresas permaneceram sem a conta vinculada até o contrato finalizar ou a 
conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro.
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1

- A Diretoria da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças solicitou, em 10/5/2016, 
que as empresas LÍDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME., ARAÚJO ABREU ENGE-
NHARIA NORTE LTDA. e ELFI SERVICE ELETRICIDADE LTDA., tomassem as providências 
necessárias para cadastramento e abertura da conta vinculada junto ao Banco do Brasil S.A.
A Assessoria Técnica de Acompanhamento e Gestão de Contratos (ATAGC) passou a adotar 
a operacionalização das contas vinculadas com as retenções sobre os encargos trabalhistas 
e previdenciários, a partir do pagamento da fatura do mês de junho de 2016, das empresas 
abaixo, conforme data do primeiro depósito:
- ELFI SERVICE ELETRICIDADE LTDA. – primeiro depósito em 8/8/2016 – R$ 2,330,29;
- LÍDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME – primeiro depósito em 25/8/2016 –
R$ 2.602,74;
- ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE - primeiro depósito em 29/9/2016 – R$ 4.746,00.

2

Processo nº 
12.286/14-5- 
(PROAD nº 
343/2015)
OS TRT7.
SCI. SCGOF 
Nº 04/2014

Auditoria sobre 
processos refe-
rentes a despe-
sas inscritas em 
Restos a Pagar.

Apurar os saldos remanescentes de empenhos inscritos em 
restos a pagar e, quando for o caso, proceder ao cancela-
mento.

Síntese da Providência Adotada

Atendida
Os saldos inscritos foram pagos e o valor remanescente da nota de empenho 2013NE000958 
foi cancelado em 31/12/2015, conforme nota de sistema 2015NS005411.

3

P r o c e s -
so TRT7 
PROAD nº 
165/2015)
OS TRT7.
SCI. SCGOF 
Nº 05/2015

Auditoria sobre 
as Normas de 
Encerramento 
e Abertura do 
Exercício

1. Seja realizada, até o final do exercício financeiro corrente, 
a compensação dos recursos provenientes de restos a pa-
gar cancelados e não devolvidos.
2. Doravante, sejam observadas as disposições contidas nos 
atos normativos regulatórios de encerramento de exercício.
3. No prazo de 120 (cento e vinte) dias, sejam providencia-
dos, no que couber, os lançamentos contábeis pertinentes à 
baixa do valor registrado nas contas 14211.80.00 – Estudos 
e Projetos e 14211.92.00 –Instalações, nas subcontas repre-
sentativas das obras já concluídas, incorporando ao valor do 
imóvel respectivo, com as devidas atualizações/registros no 
SPIUNET.

Síntese da Providência Adotada
Atendida
1. Em consulta ao SIAFI/2015, foi verificado que os demais recursos financeiros decorrentes 
do cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar e não devolvidos até o final do 
calendário de 2014 no valor de R$ 1.266.620,87, foram compensados com as novas inscri-
ções de restos a pagar do exercício encerrado e mantidos na conta contábil “Limite de Saque 
com Vinculação de Pagamento” para fazer face ao pagamento das obrigações assumidas.
Desse modo, a compensação dos valores se constitui em recurso diferido, no qual o rece-
bimento antecipado dos sub-repasses recebidos (em volume superior ao das obrigações a 
pagar) que, antes destinados ao pagamento de obrigações assumidas, tornaram-se insubsis-
tentes ao longo do exercício seguinte, resultando em compensação automática de créditos 
financeiros no fechamento do balanço.
2. Quanto às providencias introduzidas no exercício/2016, constatou-se que, após as anula-
ções dos empenhos inscritos em restos a pagar, o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 - DISPO-
NIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR (correspondente à inscrição 
do diferido e recursos a receber/liberar para o exercício de 2016) foi deduzido do valor equi-
valente, espelhando a regular execução orçamentária e financeira determinada pela Norma 
de Encerramento do Exercício da Justiça do Trabalho, conforme Ato Conjunto CSJT.GP.SG 
N.º 21/2015.
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3

3. Conforme noticiado pela Divisão de Contabilidade, ocorreu o registro da baixa contábil do 
valor registrado nas contas 14211.80.00 - Estudos e Projetos e 14211.92.00 – Instalações, nas 
subcontas representativas das obras já concluídas, conforme documento 2016NS000192, re-
sultando na eliminação do valor de cada bem como item patrimonial no balancete.
A segunda parte da recomendação refere-se à incorporação do valor baixado no SIAFI com 
as respectivas atualizações/registros no SPIUNET, que, por força das atribuições regimen-
tais, cabe à Divisão de Material e Patrimônio (DMP) fazê-lo. O processo TRT7 PROAD nº. 
409/2016, protocolizado pela DICON, em 27/1/2016, encaminhou à DMP a documentação 
pertinente para adotar as medidas necessárias ao cumprimento da recomendação.
Em consulta ao SIAFI (16/2/16), verificou-se a inexistência de quaisquer registros no SPIU-
NET direcionados à regularização comentada. Na situação fática, esse sistema deveria aco-
lher o registro tempestivamente ao do lançamento contábil. Na omissão, originou-se a lacuna 
entre os procedimentos respectivos, que consistiu na eliminação do valor pela DICON sem a 
inclusão na contabilidade do órgão, pela DMP, via SPIUNET.
Ante ao exposto e verificado que a DICON realizou os lançamentos pertinentes à sua alçada, 
dá-se como atendida a recomendação expedida por esta unidade de controle e nos norma-
tivos regulatórios de encerramento de exercício, sem olvidar a necessidade urgente da DMP 
de atualizar/registrar o valor representativo de cada bem no SPIUNET.

4

P r o c e s -
so TRT7. 
PROAD nº 
208/2015 - 
OS TRT7.
SCI. SCGOF 
Nº 06/2015

Auditoria sobre 
registros contá-
beis relativos às 
despesas com 
pessoal

1. No prazo de 30 (trinta) dias, a Divisão de Contabilidade 
proceda à retificação dos registros contábeis realizados a 
débito da conta 31111.09.00 – Sentenças Judiciais, por con-
terem rubricas referentes a adiantamentos de gratificação 
natalina e, em observância ao princípio contábil da consis-
tência (uniformidade), sejam registradas na classificação 
11311.01.00 – 13º Salário Adiantamento para registro.
2. No prazo de 60 (sessenta) dias, a Divisão de Pagamen-
to de Pessoal, auxiliada pela Divisão de Contabilidade, pro-
mova a adequada classificação das contas presentes no 
Relatório Consolidado da Folha de Pagamento, extraído do 
Sistema Mentorh, em conformidade com o SIAFI e em ob-
servância ao novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Públi-
co (PCASP).
3. No prazo de 20 (vinte) dias, que a Divisão de Contabi-
lidade proceda à retificação do registro contábil realizado 
no pagamento da despesa referente a Restos a Pagar de 
exercício anterior de pessoal inativo, elemento 3190.92.01, 
2014NE001308, folha 21 de março, da VPD 32111.01.00 
para a 32111.02.00, para a harmonização entre os valores 
do Consolidado com os do SIAFI.
4. No prazo de 30 (trinta) dias, seja encaminhado à Divisão 
de Pagamento de Pessoal o processo PROAD nº 88/2015, 
para alimentar as informações financeiras no sistema Men-
torh, referentes ao pagamento de diárias às servidoras Clara 
de Assis Silveira e Isabel Cristina Campos Lopes, no valor 
total de R$ 3.627,36, em consonância com os valores conta-
bilizados no SIAFI e para fins de compor a DIRF (Declaração 
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte) e o Comprovan-
te de Rendimentos de Pessoa Física.

Síntese da Providência Adotada

1 e 3. Considerando que o encerramento do exercício contábil de 2015 se deu em 07 de ja-
neiro de 2016, restou impossibilitada a retificação determinada, ressaltando, entretanto, que 
disto não decorre prejuízo financeiro ao Erário.
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2. O Relatório Consolidado das Folhas de Pagamento contempla as contas orçamentárias 
vinculadas a cada despesa bem como a nova classificação das contas referentes às con-
signatárias, consoante Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (Novo PCASP). 
Na realização de auditoria de mesmo escopo, realizada em 2016 (PROAD nº 3133/2016), 
constatou-se que a recomendação supra poderia ser suprimida, em razão da possibilidade de 
extração da despesa liquidada com pessoal no sistema TESOURO GERENCIAL a partir da 
classificação orçamentária, na forma em que a mesma se apresenta no Relatório Consolida-
do da Folha de Pagamento. Diante do achado e suprida a necessidade desta unidade de con-
trole na obtenção de relatórios com informações consistentes a partir do sobredito sistema, 
entende-se como prescindível a colheita da informação na forma anteriormente destacada.
4. Verificou-se que o sistema Mentorh foi devidamente alimentado com as informações finan-
ceiras relativas ao pagamento de diárias das servidoras em epígrafe

5

P r o c e s -
so TRT7.
PROAD nº 
593/2015 - 
OS TRT7.
SCI. SCGOF 
Nº 09/2015

Auditoria sobre 
a Avaliação da 
divulgação de 
dados e infor-
mações nas 
páginas Con-
tas Públicas e 
Transparência

1. Seja estudada a conveniência de alteração do prazo con-
tido no art. 5º do Ato TRT7 nº 186/2014, com vistas a pos-
sibilitar o envio em tempo hábil, pela unidade administrativa 
responsável, das informações e dados alusivos à gestão or-
çamentária e financeira à Diretoria-Geral, para publicação 
no sítio deste Regional, sob o link “transparência”, observa-
do o disposto no inciso IV do art. 4º da Resolução CNJ nº 
102/2009.
2. Seja assegurado, doravante, que os demonstrativos 
mensais detalhados nos Anexos I e II da Resolução CNJ 
nº 102/2009, divulgados na página “Acesso à Informação”, 
“transparência/Contas Públicas”, do sítio eletrônico deste Tri-
bunal, sejam publicados até o vigésimo dia de cada mês, con-
forme preconiza o art. 4º, IV, da Resolução supramencionada.

Síntese da Providência Adotada

1. Consultando o Proad nº. 3279/2015, verificou-se que a minuta de alteração do Ato TRT7 
nº. 186/2014 fora aprovada pelo Exmo. Desembargador Presidente, convertendo-se no Ato 
TRT7 nº. 88/2016 (doc. 16), disponibilizado no DEJT de 30 de março de 2016.
Analisando o anexo único do Ato TRT7 nº. 88/2016, constatou-se que houve a alteração dos 
prazos decorrente dos estudos propostos por esta unidade por esta unidade de controle in-
terno, ressalvando que foi detectada a modificação da periodicidade do envio de informações 
e dados para publicação no sítio do TRT da 7ª Região, passando de mensal a quadrimestral, 
bem como do prazo limite de atualização/data da publicação, relativos ao Anexo I, entrando 
em dissonância com a periodicidade definida na Resolução CNJ nº6 102/2009. Consoante o 
artigo 4º, inciso IV, da Resolução citada, até o vigésimo dia de cada mês, serão publicados os 
demonstrativos mensais detalhados nos anexos I e II. Destarte, conclui-se que a recomenda-
ção não foi atendida de forma satisfatória.
2. Consultando a página “Acesso à Informação”, “Transparência/Contas Públicas”, do sítio ele-
trônico deste Tribunal, período janeiro-setembro/2016, constatou-se que os demonstrativos es-
tão sendo publicados até o vigésimo dia de cada mês. Portanto, a recomendação foi atendida.

6

P r o c e s -
so TRT7.
PROAD nº 
2247/2015
OS TRT7.
SCI. SCGOF 
Nº 14/2015

Auditoria sobre 
Processos de 
despesas

5. Comprovar a publicação do termo de adesão à Ata de Re-
gistro de Preços, referente ao Processo TRT7 nº. 1.687/2015

Síntese da Providência Adotada

Verificou-se que foi devidamente publicado no Diário Oficial da União, de 23/11/2015, o ex-
trato de adesão à Ata de Registro de Preços nº 178/2014, referente ao processo 1.687/2015, 
considerando-se, portanto, cumprida a determinação presidencial.
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P r o c e s -
so TRT7.
PROAD nº 
3133/2016
OS TRT7.
SCI. SCGOF 
Nº 6/2016

Auditoria sobre 
registros contá-
beis relativos às 
despesas com 
pessoal

1. À Divisão de Pagamento de Pessoal para retificar o valor 
consignado a maior na rubrica “Aposentadorias Pendentes 
de Aprovação” e acrescentá-lo à rubrica “Vantagens Perma-
nentes - Sentença Transitada em Julgado Civil”.
2. Recomenda-se à Divisão de Pagamento de Pessoal que 
proceda à retificação das rubricas referentes a Despesas de 
Exercícios Anteriores indevidamente anotadas nos relatórios 
consolidados, referentes aos meses de janeiro, fevereiro e mar-
ço, posto tratar-se de despesas inscritas em Restos a Pagar.
3. À Divisão de Pagamento de Pessoal, auxiliada pela Divi-
são de Contabilidade, para que considere os encargos como 
despesa e os inclua nos consolidados dos meses de janeiro e 
fevereiro, na rubrica de Pessoal Requisitado de Outros Entes.

Síntese da Providência Adotada

1. Ante o exame da providência adotada, concluiu-se que a reclassificação de valores pela 
DPP do elemento de despesa 33190.01.03 (Aposentadorias Pendentes Aprovação TCU - 
Pessoal Civil) para 33190.01.34 (Vantagens Permanentes Sentença Transitada em Julgado 
Civil), foi realizada na forma definida, que passou a espelhar os valores dos registros contá-
beis extraídos do SIAFI, restando atendida a recomendação.
2. Em reunião entre a Coordenadora da SCGOF e a Diretora da DPP, foi relatada a inviabili-
dade operacional para o acerto de rubricas no modo proposto na recomendação. Diante do 
fato, verificou-se que ante a inexequibilidade do acerto retroativo e que o registro realizado 
resultou em divergências apenas de forma e não de conteúdo, minimizado o prejuízo na 
compreensão dos procedimentos, reconhecida a boa fé dos controles internos administrati-
vos utilizados por aquela divisão e amparado nos princípios da razoabilidade e da prudência, 
recomenda-se, doravante, que nas situações futuras, os casos análogos recebam tratamento 
específico na forma preconizada pela recomendação, criando-se novas rubricas para paga-
mentos de despesas de exercícios anteriores quando realizados à conta de notas de empe-
nho inscritas em Restos a Pagar.
3. Conforme informação inicial do órgão auditado, foi aberta uma requisição para a empresa 
OSM introduzir os dados requisitados no consolidado das folhas de pagamento, passando a 
constar formalmente no rol das despesas realizadas com pessoal nos meses indicados.
Na segunda intervenção, afirmou que o reembolso passou a ser realizado por meio de ex-
pediente próprio, apartado da folha de pagamento principal, sendo lançados no SIAFI pela 
DICON, como de praxe. Acrescentou ainda que os encargos patronais incidentes sobre os 
valores reembolsáveis são calculados e registrados também pelo órgão de contabilidade.
De fato, com o advento da Portaria DG nº. 188, de 10/06/2016, que normatizou os procedi-
mentos de ressarcimento de despesas com pessoal cedido de entes municipais e estaduais a 
este Regional, os registros financeiros das despesas com pessoal requisitado foram retirados 
do relatório consolidado da folha de pagamento mensal deste órgão, passando a integrar 
processo próprio no PROAD especificado por órgão cedente.
Com a introdução de novo procedimento, que resultou na exclusão do registro financeiro da 
rubrica comentada no mapa consolidado MENTORH, temos que a recomendação, embora 
passível de atendimento, não produziria os efeitos pretendidos por esta unidade técnica, que 
objetivava obter a consolidação e a uniformidade das informações expressas nos relatórios 
consolidados mensais seguintes, em homenagem ao princípio da consistência. Diante dos 
esclarecimentos prestados pelo órgão auditado e da alteração comentada, conclui-se pela 
perda do objeto a eficácia da recomendação proposta.

8

P r o c e s -
so TRT7.
PROAD nº 
3592/2016
OS TRT7.
SCI. SCGOF 
Nº 08/2016

Auditoria sobre 
a execução or-
çamentária e 
financeira deste 
Tribunal, refe-
rente ao período 
acumulado até 
maio de 2016

1. Atentar para o total de recursos executados, até maio/2016, 
referente aos planos orçamentários “Capacitação de Recur-
sos Humanos” e “Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos” que foi de apenas 14,93% e 18,47%, respectivamente, 
portanto, inferior à execução prevista.
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Síntese da Providência Adotada
Com a redução acentuada nas dotações destinadas à “Capacitação de Recursos Humanos”, 
que no final do exercício restou a 32,79% do valor inicial e, em menor escala, à ação “Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magistrados” com 64,93% do valor inicial, acrescidas das medidas 
saneadoras encadeadas pela Escola Judicial, foi possível alcançar o índice IEOD com distin-
ção que, pelos percentuais atingidos, aproximaram-se da média dos demais programas não 
abarcados pelo sobredito índice.

Fonte: SCGOF

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL/CAPACITAÇÃO 

ações De capacitação

Descrição: O Plano de Ações de Capacitação (PAC), elaborado para o exercício de 2016, 
foi composto de cursos presenciais e de ensino à distância e foi planejado a partir de dados 
fornecidos por parte desta unidade técnica para subsidiar a Secretaria de Controle Interno e 
de sugestões extraídas, principalmente, de catálogos de ações educacionais oferecidas pelo 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud) e pelo 
Instituto Serzedello Corrêa (ISC), unidade estratégica responsável pela educação corporativa 
do Tribunal de Contas da União.
Meta(s) Planejada(s): 83 h/a
Resultado(s): Foi prevista, no PAC/2016, a participação dos integrantes desta unidade técni-
ca em ações de treinamento que perfazem uma carga horária total de 83 horas-aula.
Considerando o número de servidores deste Setor (2) e o montante de horas de capacitação 
previstas no exercício de 2016 (83 h/a), chega-se a uma média, por servidor, de 41,5 horas-
aula de participação em ações de treinamento.

Em que pese a participação dos servidores nos cursos de capacitação planejados para o exer-
cício de 2016 tenha sido previamente autorizada pela Presidência deste Tribunal, em razão de 
cortes no orçamento deste Regional sua concretização ficou bem aquém do planejado. Houve 
a participação de apenas um servidor deste Setor, no curso de Gestão do Patrimônio Público, 
com carga horária de 21 horas.

Quadro 11 - Horas-aula de capacitação programadas e realizadas em 2016, por servidor

Servidor Hr Realizadas 
(a)

Hr Programadas 
(b)

Indicador 
(a/b)

Maura 21 41,5 51%

Milton 0 41,5 0%

Total 21 83 25%
Fonte: SCGOF

relatório anual setorial De atiViDaDes (rasa) 

Descrição: Elaboração do Relatório Anual Setorial de Atividades (RASA), submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, contendo as atividades planejadas e executadas no exercício de 
2015, bem como justificativas quanto à inexecução parcial ou total das mesmas.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação ao ano – até 30/1/2016
Resultado: Foi elaborado por este Setor o Relatório Anual Setorial de Atividades (RASA), 
submetido em 28/1/2016 ao Gabinete da Secretaria de Controle Interno, para apreciação e 
consolidação no Relatório Anual de Atividades (RAA) da Secretaria, contendo as atividades 
programadas e realizadas no exercício de 2015, com a apresentação de dados, tabelas, re-
sultados e indicadores que ilustraram o trabalho desenvolvido neste Setor.
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reGistro Das Determinações emanaDas Do tcu e Das recomenDações emitiDas pelo 
setor, Que subsiDiaram o relatório De Gestão

Descrição: Acompanhamento e atualização do nível de atendimento às demandas emanadas 
do Tribunal de Contas da União, no tocante a área de atuação desta Unidade Técnica, e reco-
mendações propostas por este Setor nos Relatórios de Auditorias.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação ao ano – de 9/2 a 30/3/2016.
Resultado: Procedeu-se à atualização das informações acerca das providências adotadas 
pela Administração para o cumprimento de determinações do TCU e/ou recomendações do 
controle interno, que auxiliaram e subsidiaram o preenchimento dos Quadros e formulários do 
TCU para Administração proceder à conclusão do Relatório de Gestão do exercício de 2015.

relatório setorial anual De auDitoria De Gestão (prestação De contas) 

Descrição: Elaboração do Relatório Anual Setorial de Auditoria de Gestão, submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, contendo a avaliação da gestão em relação ao exercício de 2015, 
compreendendo temas elencados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) atinentes ao Setor 
de Controle de Gestão Orçamentária e Financeira.
Meta(s) planejada(s): 1 ao ano – de 11/4 a 31/5/2016.
Resultado(s): Nos meses de abril a maio de 2016 foi auditada a gestão tomando-se por refe-
rência o Relatório de Gestão encaminhado pela autoridade competente do TRT7ª Região e as 
avaliações realizadas por este setor, conforme diretrizes estabelecidas pelo TCU. 

Ao concluir a elaboração do Relatório Anual Setorial de Auditoria de Gestão, em 31/5/2016, 
esta unidade técnica constatou:

a) a veracidade das informações e dados fornecidos neste Relatório;

b) que as falhas, omissões ou impropriedades constatadas não comprometem a re-
gularidade, a confiabilidade ou a consistência das contas, no que diz respeito às 
áreas compreendidas por este Relatório; 

c) que há conformidade de conteúdos pertinentes à sua competência apresentados 
nas peças do processo de contas com as determinações contidas na Decisão Nor-
mativa nº 147, de 11/11/2015 e na Instrução Normativa TCU nº. 63, de 1º/9/2010, 
alterada pela Instrução Normativa TCU nº. 72, de 15/5/2013. 

plano anual setorial De capacitação

Descrição: Elaboração do Plano Setorial Anual de Capacitação (PAC/2017), submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, que pretendeu relacionar os trabalhos propostos para a SCGOF 
no exercício financeiro vindouro.
Meta(s) planejada(s): 1 ao ano – de 1/10 a 27/10/2016.
Resultados: Foi elaborada por este setor, em outubro/2016, a proposta do plano de ações 
de capacitação a serem executadas no exercício de 2017. Este setor informou a relação da 
demanda de cursos de atualização e de aperfeiçoamento, para apreciação, com o fito de 
oferecer melhor qualidade nos resultados das ações de controle interno, contemplando treina-
mentos presenciais e à distância. 

O referido plano foi submetido à apreciação da Presidência deste Regional (Processo PROAD 
nº 5720/2016) em 21/10/2016 e aprovado em 7/12/2016.
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planeJamento setorial anual De auDitoria (pasa)

Descrição: Elaboração do Plano Anual Setorial de Auditoria (PASA/2017), submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, que, dentre outros objetivos, pretendeu demonstrar, de modo 
sintético, os trabalhos propostos para o Setor SCGOF no exercício financeiro de 2017.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação ao ano – de 17/10/2016 a 16/11/2016.
Resultado: Foi elaborada por este setor, em 16/11/2016, a proposta do plano das ações de 
auditoria a serem executadas no exercício de 2017, a qual serviu para subsidiar a elaboração 
do Plano Anual de Auditoria (PAA) da Secretaria, ora submetida à apreciação da Presidência 
deste Regional (Processo PROAD TRT7 nº 6554/2016) e posteriormente aprovado.

DEMANDAS ADICIONAIS

atenDimento De DemanDas DiVersas De interesse Da presiDência e Do tribunal pleno

Descrição: Análise e Manifestação referente a consultas repassadas pelo Gabinete da Secre-
taria do Controle Interno de interesse da Presidência e do Tribunal Pleno.
Meta(s) planejada(s): 100% das demandas.
Resultado(s): Não houve demanda nesse sentido.

10.4 Setor de Controle de Gestão de pessoal

DeMAnDAs PontuAis

análise e remessa ao tcu Dos atos De aDmissão

Descrição: Análise dos formulários sobre os atos de admissão e posterior envio à douta Corte 
de Contas da União, via SISAC/Net, para apreciação e registro. 
Meta(s) Planejada(s): 100% dos atos sujeitos à apreciação do TCU.
Resultado: No ano de 2016 não foram praticados atos de admissão no âmbito deste Tribunal, 
razão pela qual não houve execução da atividade. 

atos De concessão De aposentaDoria e pensão

Descrição: Análise dos formulários de concessão inicial de aposentadoria e pensão, e poste-
rior envio à douta Corte de Contas da União, via SISAC/Net, para apreciação e registro.
Meta(s) Planejada(s): 100% dos formulários sujeitos à apreciação do TCU
Resultado: No exercício de 2016 esta Unidade Técnica analisou o montante de 32 (trinta e 
dois) formulários para encaminhamento à douta Corte de Contas da União, para apreciação 
e registro, dos quais 24 são de concessão inicial de aposentadoria e 8 de pensão civil, tendo 
sido, na sua totalidade, emitidos pareceres pela legalidade.

Importa registrar que, da análise dos mencionados formulários, foram expedidas 3 (três) dili-
gências à Secretaria de Gestão de Pessoas para complementação de informações, esclare-
cimentos e/ou retificações.

Atos de Alteração de Aposentadoria e Pensão

Descrição: Análise dos formulários de concessão de alteração de aposentadoria e pensão, e 
posterior envio, via SISAC/Net, à douta Corte de Contas.
Meta(s) Planejada(s): 100% dos formulários dos atos sujeitos à apreciação do TCU.
Resultado(s): No ano de 2016 foi remetido a este Setor o montante de 3 (três) formulários 
de alteração de aposentadorias, que após analisados, foram encaminhados, via Sisac/Net, à 
Douta Corte de Contas, com parecer pela legalidade.
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análise sobre processos De concessão e alteração De aposentaDoria e pensão

Descrição: Análise e emissão de parecer prévio em processos de concessão de aposentado-
ria e pensão e respectivas alterações, emitidos por este Tribunal da 7ª Região.
Meta(s) Planejada(s): Análise e emissão de parecer em 100% dos processos encaminhados 
a esta Unidade Técnica .
Resultado: No exercício de 2016 foram encaminhados a este Setor de Controle de Gestão 
de Pessoal o montante de 33 (trinta e dois) processos administrativos, envolvendo as seguin-
tes matérias: concessão de aposentadoria (21); integralização de proventos (1); pensão civil 
(4); reversão de cota de pensão (3); reversão de aposentadoria (1); alteração de pensão por 
morte (1), consulta de aposentadoria (1) e exame de pagamento de gratificação a magistrados 
(1). Desse montante foram analisados e emitidos pareceres/pronunciamentos em 33 (trinta 
e três) processos, ou seja, em 100% (cem por cento) dos processos remetidos a este Setor 
de Controle de Gestão de Pessoas. Na análise dos processos referidos neste tópico foram 
encaminhadas à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) 21 (vinte) diligências, das quais 18 
(dezoito) relativas a aposentadorias e 3 (três) de pensão civil. Desse montante 6 (seis) diligên-
cias não foram atendidas dentro do prazo estabelecido por esta Unidade de Controle Interno. 

O Quadro a seguir discrimina o número e as matérias que foram analisadas por esta Unidade 
de Controle.

Quadro 12: Processo Administrativos analisados

MATÉRIA
PARECER PRONUNCIAMENTO

LEGAL ILEGAL LEGAL ILEGAL
Aposentadoria Voluntária 21 0 0

Integralização de Proventos 01 0 0
Pensão Civil 02 02 0 0

Reversão/Cota de Pensão 01 0 0
Alteração de Pensão Civil 03 0 0

Consulta de Aposentadoria 01 01
Exame de Pagamento de 

Gratificação a Magistrados 01

 Subtotais 31 2
TOTAL 33

Fonte: SCGP

análise De DemanDas De exercícios anteriores

Descrição: Levantamento e análise de demandas de exercícios anteriores referente à diver-
sos assuntos na área de pessoal.
Meta(s) Planejada(s): Analisar 100% dos Processos de exercícios anteriores.
Resultado(s): No ano de 2016 foi analisado o montante de 10 (dez) processos, dos quais 3 
(três) foram considerados ilegais.

AÇÕES DE AUDITORIA (ITEM 8.3 - PAA/2016)

Auditorias de Exercício Anterior

Descrição: Trata-se de 2 (duas) auditorias que, embora previstas no PAA/2015, com as 
respectivas Ordens de Serviço, de inícios e apurações no ano de 2015, o número de de-
mandas aliadas ao reduzido número de servidores da Unidade dificultaram a conclusão 
dos relatórios finais das auditorias em epígrafe no mesmo ano de exercício, tendo sido 
concluídas no exercício de 2016.
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Meta(s) Planejadas(s): 02 (duas) ações 
Resultado(s): Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGP nº 04/2015 – PROAD nº 186/2015 - Trata-
se de auditoria de folha iniciada no ano de 2015 e concluída no exercício de 2016, em que 
foram auditadas as folhas de pagamento referentes aos meses de janeiro a março de 2015, 
mediante a análise dos seguintes pontos de controle: desconto da rubrica de Pensão Alimen-
tícia a magistrados e servidores; pagamento da rubrica de Pensão oriunda de proventos de 
servidores inativos que se aposentaram na forma da Emenda Constitucional 47/2005 e paga-
mento aos servidores do Estado ou Município cedidos a este Tribunal para ocupar cargo ou 
função comissionada. 

Após a conclusão dos trabalhos de auditoria, colhidas as manifestações das unidades audita-
das, foram identificadas situações mais relevantes, a seguir relacionadas, envolvendo fatos ou 
atos praticados que contrariam os dispositivos legais ou normas, recomendando-se a adoção, 
por parte da administração, de providências no sentido de evitar sua recorrência mediante 
melhorias e aprimoramento dos controles internos administrativos:

a) consignações excedentes ao limite de 70% (setenta por cento) da remuneração do 
consignado;

b) falta de atualização dos registros cadastrais constantes no sistema de gerencia-
mento de recursos humanos (MENTORH), relativa à pensão alimentícia consigna-
da em folha de magistrados/servidores;

c) equívoco na incidência do índice de reajuste concedido aos benefícios do RGPS so-
bre o valor dos proventos e pensões pagos a inativos e pensionistas deste Tribunal;

d) interrupção indevida do pagamento de vantagem denominada Opção do Cargo 
Efetivo – FC1, na folha da aposentada Moema de Alencar Araripe;

e) ervidores cedidos a este Regional com o prazo da cessão expirado.

Elaborado o Relatório de Auditoria, que foi encaminhado à Presidência, em 06/01/2015, para 
conhecimento, análise e deliberação. Registre-se que as recomendações acatadas pela Pre-
sidência ainda estão sendo monitoradas e em execução pelas unidades responsáveis.

Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGP nº 13/2015 – PROAD nº 1980/2015 - trata-se de auditoria 
que visa avaliar a conformidade da divulgação de dados e informações no Portal da Internet do 
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, nas páginas “CONTAS PÚBLICAS” e “TRANSPARÊN-
CIA”, no período de janeiro a agosto de 2015, alusivas à gestão de pessoal, conforme estabe-
lecido nas Resoluções CNJ nº 102/2009 e TRT7 nº 377/2012, bem como o Ato CSJT nº 8/2009.

Concluídos os exames e levados a conhecimento da Unidade Auditada, foram registrados acha-
dos no relatório final, no sentido de aprimoramento da gestão dos procedimentos, a saber:

a) publicação intempestiva de dados relativos às diárias e passagens na página “Con-
tas Públicas”;

b) erro material constante no cabeçalho da planilha disponibilizada na página “Trans-
parência/Contas Públicas”;

c) ausência de dados em planilha disponibilizada na página “Transparência/ Contas 
Públicas”;

d) dados inconsistentes em planilha disponibilizada na página “Transparência/ Contas 
Públicas”;

e) ausência de dados em planilha disponibilizada na página “Transparência/ Contas 
Públicas”.
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Foi elaborado o Relatório de Auditoria que foi encaminhado à Presidência, em 02/02/2016, 
para conhecimento, análise e deliberação. 

Considerando que as recomendações indicadas por esta Secretaria de Controle Interno foram 
atendidas pelos setores responsáveis, os presentes autos foram arquivados em 30/09/2016. 

auDitorias De concessão De Diárias e passaGens

Descrição: Auditoria, por amostragem, nas concessões de diárias e passagens aéreas, à luz 
dos normativos que regulam a matéria.
Meta(s) Planejada(s): Para o exercício de 2016 foi planejada 01 (uma) auditoria ordinária nos 
processos de diárias e passagens, com o escopo de atestar a regularidade nos períodos de 
outubro/2015 a março/2016.
Resultado(s): Em atendimento ao disposto no PAA/2016, foi realizada auditoria, com a emis-
são da Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGP nº 07/2016, Processo PROAD nº 3151/2016, refe-
rente ao período de outubro/2015 a março/2016.

Concluídos os exames e levados a conhecimento da Unidade Auditada, foram registrados 
achados no relatório final, no sentido de aprimoramento da gestão dos procedimentos, a saber: 

a) ausência da Proposta de Concessão de Diárias devidamente preenchida;

b) formulário de Proposta de Concessão de Diárias desatualizado;

c) pagamento de adicional de deslocamento a menor;

d) concessão e pagamento de diárias a maior do que o permitido pelos §§ 3º e 4º do 
art. 6º da Resolução CSJT nº 124/2013;

e) ausência da concessão de diária, embora haja comprovantes de que o magistrado 
tenha se deslocado e participado de eventos no interesse da Administração;

f) pagamento de adicional de deslocamento, sem exame da proposta de traslado 
oferecida pelo órgão promotor do evento;

g) ausência de regulamentação própria relativa a deslocamentos intraestaduais;

h) cálculo equivocado do valor líquido das diárias;

i) concessão de diárias sem o devido pagamento;

j) compra de bilhete aéreo mais caro, mesmo sendo referente ao vôo de maior tempo 
de duração, contendo mais conexões dentre os disponibilizados para compra;

k) ausência de instrução do processo de aquisição das passagens aéreas com a 
relação dos vôos aéreos disponíveis nas datas do evento, garantindo total transpa-
rência dos procedimentos;

l) ausência da comprovação da atividade desempenhada;

m) necessidade de regulamentação da comprovação de deslocamento no âmbito 
deste Regional.

Oportuno destacar que o processo encontra-se atualmente em fase de monitoramento, e 
muitas das recomendações já foram atendidas em sua integralidade. Destaque-se que a 
Recomendação nº 01, sobre a implementação do Sistema de Diárias, está em atendimento, 
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ressaltando-se que o referido sistema encontra-se em fase de testes na Secretaria de Tecno-
logia da Informação, e que a Recomendação nº 13, sobre ato visando regulamentar desloca-
mentos intraestaduais por veículo próprio, também está em fase de execução e a respectiva 
minuta do ato encontra-se em análise na Presidência desta Corte. 

Mesmo com todas as providências, ações em curso e contínuo monitoramento, a cada exercício, 
é realizada nova auditoria sobre o mesmo assunto, oportunidade em que serão analisados os 
processos de diárias e passagens concedidos por esta Corte quanto ao seguinte: formalização 
da concessão de diárias e passagens; pagamento de diárias; fornecimento de passagens; pres-
tação de contas de diárias e passagens e a prestação de contas dos recursos utilizados.

auDitoria Da DiVulGação De informações sobre a Gestão De pessoas

Descrição: Avaliar a conformidade da divulgação de dados e informações no Portal da Internet do 
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região, nas páginas “CONTAS PÚBLICAS” e “TRANSPARÊN-
CIA”, no período de janeiro a junho de 2016, alusivas à gestão de pessoal, conforme estabelecido 
nas Resoluções CNJ nº 102/2009 e TRT7 nº 377/2012, bem como o Ato CSJT nº 8/2009.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação
Resultado(s): Em atendimento ao disposto no PAA/2016, foi realizada auditoria, com a emissão 
da Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGP nº 10/2016, Processo PROAD nº 4166/2016, referente 
ao período de janeiro a junho de 2016. 

Concluídos os exames e levados a conhecimento da Unidade Auditada, foram registrados achados 
no relatório final, no sentido de aprimoramento da gestão dos procedimentos, a saber:

a) ausência de publicação de tabelas “Diárias e Passagens” no Portal da Transparência;

b) publicação intempestiva das tabelas “Diárias e Passagens” no Portal da Transparência;

c) ausência de registro da fonte responsável pelo conteúdo de tabelas de “Diárias e 
Passagens” publicadas no Portal da Transparência;

d) publicação de tabelas “Diárias e Passagens’ apresentando duas datas de publicação 
diferentes relativas a uma mesma tabela;

e) publicação intempestiva das tabelas “Quantitativos de Beneficiários e Dependentes de 
Benefícios Assistenciais”, da “Situação Funcional dos Magistrados Ativos do Quadro 
de Pessoal do Órgão” e dos “Cargos de Magistrados do Quadro de Pessoal do Órgão”;

f) ausência de publicação de tabelas do Anexo V da Resolução CNJ nº 102/2009;

g) publicação da tabela de “Servidores Não Integrantes do Quadro Próprio”, Anexo VII 
da Resolução CNJ 102/2009 em formato desatualizado;

h) publicação intempestiva das tabelas de “Remunerações e Diárias Pagas”;

i) ausência de publicação dos relatórios de auditoria emitidos pela Secretaria de 
Controle Interno.

Os achados presentes da Folha de Constatação foram todos regularizados à época da elabo-
ração do Relatório de Auditoria. 

auDitoria Da folha De paGamento

Descrição: Auditoria quadrimestral sobre a folha de pagamento de pessoal, verificando a le-
galidade das parcelas remuneratórias, por meio de diversas rubricas, e a aderência às normas 
em vigor, com o intuito de contribuir para o aumento da confiabilidade, segurança dos procedi-
mentos e avaliação dos riscos, referente ao período de dezembro/2015 a novembro de 2016.
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Meta(s) Planejada(s): 3 (três) ações
Resultado: No exercício de 2016, foram abertas 3 (três) ações de auditoria, referente ao 1º, 
2º e 3º quadrimestre de 2016 (OSs TRT7 SCI.SCGP nºs 3, 12 e 15/2016).

Os procedimentos de auditoria foram consubstanciados em exames das folhas de pagamento 
no cotejo com os registros cadastrais constantes no sistema de gerenciamento de recursos 
humanos deste Tribunal (MENTORH), e tem por fim verificar as regularidades de documentos 
e cálculos relacionados a determinadas rubricas de despesas. Nesse contexto, foram utili-
zados os critérios de materialidade e relevância como metodologia para escolha dos objetos 
(direitos/pagamentos/ documentos) analisados. 

A primeira auditoria, constante da Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGP Nº 03/16 (Proc. TRT7 
PROAD 1891/2016), iniciou-se no mês de abril/2016, sobre o período das folhas de pagamento 
de dezembro/2015 a março de 2016. As análises consistiram dos seguintes assuntos: rubrica 
de Proventos de Aposentadoria e Pensão, sujeitas a reajustes; regularidades na realização da 
Perícia Médica pelo Setor Médico-Odontológico em ex-servidores aposentados por invalidez 
após período da concessão da aposentadoria; pagamento da rubrica de Auxílio Moradia aos 
Juízes e Desembargadores ativos desta Corte; e pagamento de Gratificação Natalina aos juízes 
substitutos e servidores, exonerados ou nomeados para o exercício de função ou cargo 
comissionado em 2015.

Concluídos os exames e levados a conhecimento da Unidade Auditada, foram registrados 
achados de auditoria no relatório final, acompanhados de recomendações nosentido de apri-
moramento da gestão dos procedimentos, conforme descritos abaixo:

a) pagamento de Gratificação Natalina em duplicidade;

b) recolhimento previdenciário indevido, sem observar o novo teto da previdência 
conforme a Portaria MTPS/MF nº 1/2016;

c) ausência dos laudos da reavaliação bianual das condições que ensejaram a apo-
sentadoria por invalidez de alguns ex-servidores desta Corte (conforme Ato TRT7 
nº 297/2011).

As recomendações propostas no Relatório de Auditoria, encaminhado à Diretoria-Geral em 
2/8/2016, foram devidamente atendidas, à exceção da Recomendação do Ponto de Controle 
nº 3, que permanece em execução. Conforme contato com a Divisão de Saúde, ainda há dois 
ex-servidores aposentados por invalidez que deverão ser reavaliados de forma domiciliar.

A segunda auditoria, constante da Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGP Nº 12/16 (Proc. TRT7 
PROAD 4186/2016), iniciou-se no mês de agosto/2016, sobre o período das folhas de paga-
mento de abril a julho de 2016. As análises consistiram na verificação da conformidade dos se-
guintes assuntos: regularidade na concessão, indenização, parcelamento e usufruto de férias 
dos servidores/magistrados desta Corte, bem como o pagamento das vantagens pecuniárias 
delas decorrentes; regularidade na concessão, no período e nos pagamentos da rubrica de 
remuneração de substituição de função comissionada de natureza gerencial ou de cargos em 
comissão de direção ou de chefia, conforme os preceitos da Resolução CSJT nº 165/2016; 
regularidade na concessão e pagamento do Adicional de Qualificação (AQ), referentes à pós-
graduação, mestrado e doutorado dos servidores deste Tribunal; regularidade na concessão 
e pagamento/reembolso do Auxílio Médico-Hospitalar dos servidores/magistrados deste Tri-
bunal e regularidade na concessão, no pagamento e na exclusão do Programa de Assistência 
Pré-Escolar, conforme o Ato Conjunto TST.CSJT nº 3/2013.
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Concluídos os exames e levados a conhecimento da Unidade Auditada, foram registrados 
achados de auditoria no relatório final, no sentido de aprimoramento da gestão dos procedi-
mentos, conforme descritos abaixo:

a) pagamento a maior a título de adicional de férias calculado sobre mês equivocado;
 
b) recebimento indevido de adicional de férias por servidor com pendência de férias 

do exercício anterior;

c) pagamento de adicional de Raio X em percentual além do legalmente permitido;
 
d) pagamento de substituição de cargo comissionado de natureza de assessoramento 

ou assistência, contrariando inteligência do art. 11 da Resolução CSJT nº 165/2016;

e) pagamento de substituição de função/cargo comissionado não autorizada por des-
pacho da Presidência desta Corte exarado nos autos do Proad 2338/2016;

 
f) ausência da descrição no título do curso de especialização/mestrado/ doutorado 

dos servidores deste Tribunal;

g) ausências dos documentos atualizados para a comprovação da dependência eco-
nômica dos genitores e menores sob guarda de servidores para fins de recebimen-
to do Auxílio Médico-Hospitalar (AMH);

h) ausência de registros no cadastro relativo a Auxílio Pré-Escolar do sistema Mentorh;

i) ausência de desconto de valores pagos a maior de Auxílio Pré-Escolar de servidor;

j) ausência de desconto de valores pagos a maior de Auxílio Pré-Escolar de magistrado;

k) cálculo de auxílio pré-escolar sobre valores de vencimentos indevidos no tocante à 
servidora cedida a este Regional;

l) ausência de controles internos para monitoramento de situações que implicam sus-
pensão do auxílio pré-escolar.

O Relatório final com as recomendações propostas por esta Unidade Técnica foi encaminhado à 
Diretoria-Geral, em 28/11/2016, para conhecimento dos resultados e adoção das medidas neces-
sárias ao saneamento de eventuais falhas ou irregularidade. Registre-se que as recomendações 
seguem em execução pelas unidades responsáveis e devidamente monitoradas, cujas providên-
cias já adotadas correspondem a aberturas de Proads para fins de reposição ao erário, referentes 
às Constatações Nºs 01, 05, 09 e 11, inclusive já havendo várias devoluções de valores.

A terceira auditoria, constante da Ordem de Serviço TRT7.SCI.SCGP Nº 15/16 (Proc. TRT7 
PROAD 5840/2016, iniciou-se no mês de outubro/2016, sobre o período das folhas de paga-
mento de agosto a novembro de 2016. As análises consistiram na verificação da conformidade 
dos seguintes assuntos: regularidade na concessão e no pagamento da Gratificação por Exer-
cício Cumulativo de Jurisdição, conforme Resolução CSJT 155/2015; regularidades na quita-
ção de débitos com o Erário referentes ao pagamento do percentual do 13,23% sobre a Op-
ção Cargo Efetivo, realizados indevidamente a maior, aos servidores que foram dispensados/
exonerados de Função/Cargo Comissionado no ano de 2015 e regularidade na concessão, 
no pagamento e na exclusão do Adicional de Insalubridade e de Periculosidade em folha de 
servidores que exercem atividades consideradas insalubres e/ou perigosas respectivamente 
ou estão lotados em locais com estas qualificações, conforme a legislação em vigor.
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Não obstante o encerramento desta auditoria estivesse previsto para o exercício de 2016, o nú-
mero de demandas, especialmente externas, não possibilitou a conclusão de seu relatório final 
no mesmo exercício em que se deram as apurações. Considerando a recente elaboração da 
folha de constatação da terceira auditoria de folha, o processo foi submetido à apreciação das 
unidades auditadas deste TRT e tem prevista a conclusão do relatório final de auditoria para o 
início de 2017, quando seguirá para a Diretoria-Geral adotar as providências necessárias. 

auDitoria extraorDinária

Descrição: Por vezes, este setor é instado a se manifestar em demandas que, extraor-
dinariamente, são encaminhadas a Secretaria de Controle Interno pelas unidades admi-
nistrativas.
Meta(s) Planejada(s): 100% das demandas propostas
Resultado: Trata-se de uma ação iniciada a partir de um processo administrativo de iniciativa 
da Presidência deste Tribunal que, em face da solicitação contida no Ofício Circular nº 002/2016 
CSJT.CP.SG.CGPES, encaminhou expediente à Secretaria de Gestão de Pessoas para que 
prestasse as devidas informações acerca de todas as fichas financeiras dos pagamentos fei-
tos a magistrados desta Corte, relativos à Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição 
(GECJ), a que fizeram jus no ano de 2015, como também o quantitativo de magistrados ativos, 
por cargo. Esta Secretaria foi instada a acompanhar o mencionado processo, e, por considerar 
a relevância do assunto e a materialidade das despesas relacionadas à GECJ, decidiu promover 
exames adicionais relativos à conformidade dos valores pagos no exercício de 2015.

Os exames contemplaram todos os magistrados desta Corte e foram consubstanciados no 
Pronunciamento TRT7 SCI/SCGP nº 04/2016 encaminhado por esta Secretaria à Diretoria-Geral 
em 28/07/2016, identificando alguns fatos que se desvirtuaram das normas vigentes nos 
seguintes tópicos:

a) a Lei nº 13.095/2015, publicada em 13 de janeiro de 2015, é o marco inicial para o 
cômputo dos dias válidos para efeito do direito à gratificação;

b) feriados do Calendário de 2015 desta Corte;

c) conforme disposto no art. 16º da Resolução TRT7 nº 247/2015, a GECJ não é de-
vida na hipótese de atuação em regime de plantão;

d) dos pagamentos realizados, considerando as alterações advindas pela Portaria 
nº 25/2015;

e) sobre licenças e afastamentos legais;

f) existência de processos administrativos relacionados a atrasos reiterados na prola-
ção de sentenças apurados pela Corregedoria deste Regional, conforme estipula-
do no art. 7º, item VI, da Resolução CSJT nº 155/2015;

g) designação cumulativa de jurisdição que importe deslocamento do magistrado de 
sua sede funcional à vista do art.6º, § 2º da Res. CSJT nº 149/2015, cujo pagamen-
to de diárias somente será admitido em casos excepcionais e será formalizado em 
ato fundamentado da Presidência do Tribunal.

O processo de auditoria ainda se encontra na fase de oitivas dos setores auditados. Impor-
tante registrar que, paralelamente a realização desta auditoria, este Regional desenvolvia o 
Sistema de Gratificação de Magistrados (SGM), no intuito de reunir os dados das diversas 
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unidades administrativas responsáveis pela apuração e pagamento do “quantum” de dias que 
apresentaram acumulação de jurisdição. O SGM fornece o controle das lotações, designa-
ções e afastamentos dos magistrados desta Corte, calculando automaticamente a quantidade 
e os valores de GECJ, além de relatórios relevantes. Apesar disso, a auditoria referente ao 
exercício de 2015 não se utilizou dele, visto que o período em que ocorreram as apurações o 
sistema ainda estava em desenvolvimento, na fase de testes. 

Destarte, as constatações apontadas pela presente auditoria serviram de subsídios para aper-
feiçoamento do SGM à medida que revelou as falhas a serem controladas. Registre-se que 
ainda permanece irregularidades quanto à apuração do exato número de dias de acumula-
ção de jurisdição devido aos próprios procedimentos administrativos internos do TRT7, como 
exemplo cite-se a extemporaneidade do cadastro das informações advindas dos diversos 
setores e cruciais na apuração dos dias acumuláveis.

auDitoria Dos processos De DesliGamento

Descrição: Auditoria para verificar a tempestividade do envio dos atos de desligamento à 
Corte de Contas - TCU, via Sisac/Net, pela Secretaria de Gestão de Pessoas. 
Meta(s) Planejada(s): 100% dos atos sujeitos à apreciação do TCU.
Resultado(s): A Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), no exercício de 2016, encaminhou 
à Corte de Contas o montante de 7 (sete) formulários de atos de desligamentos, dos quais 6 (seis) 
foram analisados por esta Unidade Técnica e considerados tempestivos. Apenas 1(um) pro-
cesso não foi analisado por se inserir no caso do parágrafo único do Art. 3º da I.N. nº 55, de 
24 de outubro de 2007, que estabelece que não deverão ser remetidos ao Tribunal atos de 
desligamento ou cancelamento que gerem o pagamento de pensão.
 
Importa registrar que também foram analisados por esta Unidade Técnica, no exercício de 
2016, 6 (seis) atos de desligamentos concluídos e remetidos ao TCU pela SGP no exercício 
de 2015. Dentre eles destaca-se que 1 (um) foi enviado fora do prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação do ato, conforme § 1º do Art. 7º da Atuação do Órgão de Pessoal da I.N. 
nº 55, de 24 de outubro de 2007.

Verificou-se, outrossim, que em 3 (três) processos constam débitos para com a Fazenda 
Pública, que conforme informado nos autos, foi determinada a adoção de providências para 
a cobrança e, posteriormente, serão objeto de monitoramento por parte desta Unidade de 
Controle Interno. 

MONITORAMENTO

monitoramento e atenDimento De DemanDas externas proVenientes Do cnJ e csJt

Descrição: O monitoramento tem por fim acompanhar o andamento da implementação das 
determinações e recomendações propostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), verificando o cumprimento das demandas dentro do 
prazo estabelecido.
Meta(s) Planejada(s): 100% das demandas
Resultado: No ano de 2016, foi encaminhada a esta Unidade Técnica, 2 (duas) demandas  
emanadas do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na área de pessoal, cujo atendimento 
foi efetuado no prazo estabelecido.

O quadro a seguir informa as providências adotadas por este Tribunal, para cumprimento das 
determinações impostas pelo CSJT.
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Quadro 13. Demandas encaminhadas pelo CSJT – Exercício de 2016
DEMANDAS CSJT

Nº Documento Assunto

1

PROAD 636/2016
OFÍCIO CIRCULAR CSJT.
GP.SG.CGPES Nº 13/2016

Solicita manifestação da SCI nos autos do processo, sobre 
supostas irregularidades no pagamento da Gratificação por 
Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ).

Síntese da Providência Adotada
Em atendimento a solicitação foram encaminhados os PRONUNCIAMENTOs TRT7 SCI/
SCGP Nº04/2016 e Nº01/2017 à Presidência.

2

PROAD 2351/2016 - RDI 
nº 51 e 56 - OFÍCIO CIR-
CULAR CSJT.GP.SG. CC-
CAUD Nº 44/2016 - enviado 
por email e Malote Digital 
de 26/4/2016 e Ofício CSJT.
SG.CCAUD nº 099/2016, de 
24/10/2016.

Comunicado de Auditoria Sistêmica de avaliação do cumpri-
mento da Resolução CSJT nº 155/2015, que trata da Gra-
tificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ) 
aos magistrados da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus; 
RDI 51/2016: CCAUD/CSJT solicita o encaminhamento, até 
4/5/2016, dos documentos e informações relacionadas à so-
bredita Gratificação.
Relatório de Fatos Apurados - GECJ.

Síntese da Providência Adotada
Em atendimento a solicitação foi encaminhada a documentação relacionada via FTP para 
a pasta “GECJ” em 4/5/2016, bem como Ofício TRT.SG nº237/2016. A administração en-
contra-se analisando o Relatório de Fatos Apurados encaminhado à Diretoria-Geral para 
manifestação.

Fonte: GABINETE/SCGP

monitoramento e atenDimento às DiliGências oriunDas Do tcu

Descrição: Acompanhamento sistemático das diligências/determinações, na área de pessoal, 
encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União a esta Secretaria de Controle Interno. 
Meta(s) Planejada(s): 100% da demanda, dentro do prazo concedido.
Resultado: No ano de 2016, as diligências/determinações requisitadas pelo Tribunal de Con-
tas da União foram prontamente atendidas e informadas àquela Corte de Contas dentro dos 
prazos estabelecidos.

O quadro a seguir informa as providências adotadas por este Pretório para dar cumprimento 
às demandas da Corte de Contas.

Quadro 14. Diligências encaminhadas pelo TCU – exercício de 2016

DEMANDAS CSJT

Nº Documento Assunto

1

PROAD 842/2016
Oficio 0070/2016 TCU/SECEX-
CE de 26/01/2016.

Solicita documentação, no prazo de (15) dias, para sanar 
irregularidades alusivas a nomeação de servidores não 
detentores de cargo efetivo, para exercício de funções co-
missionadas, sem a observância das restrições legais; e o 
pagamento de adicional de insalubridade a servidor inativo 
(Processo TC 275.622/1996-7).

Síntese da Providência Adotada
Em atendimento à Diligência, informamos que extraímos cópia da certidão de óbito do Des. 
falecido Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde, dos autos do processo de pensão nº 
1239/2009. O processo foi remetido a esta Secretaria de Controle Interno para ciência da dili-
gência emanada da Secretaria de Controle Externo do Estado do Ceará - Tribunal de Contas 
da União (TCU/SECEX-CE). O presente processo foi instruído com as providências adotadas 
pelo Setor de Benefícios Previdenciários da Secretaria de Gestão de Pessoas.
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PROAD 1795/2016
OFÍCIO 4821/2016-TCU/SEFIP 
de 15/3/2016.

Solicita as informações cadastrais e respectivas fichas fi-
nanceiras de todos os magistrados e servidores incluindo 
os comissionados, aposentados, instituidores de pensão e 
pensionistas, correspondentes ao mês de março de 2016, 
no prazo de 30 dias (Processo TC 006.872/2014-0.)

Síntese da Providência Adotada

3

Ofício nº 7440/2016 – TCU/SE-
FIP de 16/5/2016.

Determina que no prazo de 15 (quinze) dias, sejam no-
tificados os beneficiários do instituidor de pensão Afonso 
André de Carvalho Barroso para esclarecimentos que en-
tender necessários para dirimir a irregularidade encontrada 
no ato de pensão.(Processo TC 008.298/2008-9.)

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Ofício TRT7.SCI nº 14/2016 datado de 14/6/2016.

4

PROAD 5161/2016
Ofício nº 9924/2016 - TCU/SE-
FIP, de 16/9/2016.

Solicita que sejam encaminhadas as informações ca-
dastrais e respectivas fichas financeiras de todos os 
magistrados e servidores, incluindo os comissionados, 
aposentados, instituidores de pensão e pensionistas, cor-
respondentes ao mês de setembro de 2016(Processo TC 
006.872/2014-0).

Síntese da Providência Adotada
Em atendimento à solicitação foram encaminhados, via email (ditip@tcu.gov.br e REGINAL-
DOAF@tcu.gov.br), os arquivos (do tipo TXT), bem como Ofício TRT7 SCI nº 38/2016 datado 
de 26/10/2016.

5

PROAD 3931/2016
Ofício nº 1717/2016- TCU/SE-
CEX-CE, de 11/7/2016.

Acórdão nº 1708/2016-TCU-Plenário Monitoramento das 
determinações/recomendações do Acórdão - Governança 
de Aquisições - Subitem 9.3 do Acórdão 2750/2015 (Con-
trato trt7 Nº 13/2011)(Processo TC 023.2870/2014-4).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado DESPACHO TRT7.SCI.GABINETE nº 80/2016  
em 29/7/2016.

6

PROAD 842/2016
Oficio 1799/2016 - TCU/SECEX 
de 22/7/2016.

Notificação do TCU/SEFIP (Of. 1799/2016) sobre Acórdão 
1717/2016 - TCU Plenário(Processo TC 275.622/1996-7).

Síntese da Providência Adotada
Cópia de ofício encaminhado pela Presidência. Documento juntado ao Processo PROAD  
842/2016.

7

Proc. 90127/2000
Ofício nº 8512/2016 – TCU/SE-
FIP de 20/6/2016.

Determina que no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da presente comunicação, seja notificado o 
Sr. FRANCISCO ERIVALDO SANTANA para defender a 
legalidade de sua aposentadoria, nos termos do exame 
prévio efetuado pela equipe técnica do Tribunal de Contas 
da União (processo TC 010.064/2015-0).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Ofício TRT7 SCI nº 20/2016 em 15/7/2016.

8

PROAD 4305/2016
Ofício nº 9063/2016-TCU/SE-
CEX-CE, de 20/7/2016.

Solicita informações acerca das decisões judiciais que am-
param o pagamento referente a parcelas do juiz classista 
Valdir Queiroz Sampaio (processo TC 017.102/2016-2.)

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Ofício TRT7 SCI nº 23/2016 em 22/8/2016.

9

PROAD 4317/2016
Ofício 9064/2016-TCU/Sefip, de 
20/7/2016.

Solicita informações acerca das decisões judiciais que am-
param o ato de alteração de aposentadoria do juiz classista 
Victor César da Frota Pinto(Processo TC 017.103/2016-9).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Ofício TRT7 SCI nº 24/2016 em 22/8/2016.
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PROAD 4440/2016
Oficio 9208/2016- TCU/Sefip, de 
2/8/2016.

Solicita documentos e/ou esclarecimentos da juíza Ma-
ria da Conceição Ferreira Magalhães (Processo (TC 
017.195/2016-0).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foram encaminhados os Ofício TRT7 SCI nºs 25, 28 e 31/2016 em 
2/8,29/8 e 8/9/2016 respectivamente.

11

PROAD 4441/2016
Ofício 9209/2016- TCU/Sefip, 
de 20/8/2016.

Solicita esclarecimentos e/ou documentos do juiz Sílvio de 
Albuquerque Mota (Processo (TC 017.196/2016-7).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foram encaminhados os Ofícios TRT7 SCI nºs 26, 29 e 35 e 
39/2016 em 25/8,29/8 , 23/9, 29/9 e 21/11/2016 respectivamente.

12

PROAD 4476/2016 
Ofício 9333/2016- TCU/Sefip, 
de 9/8/2016

Solicita esclarecimentos e/ou documentos do juiz Inocên-
cio Rodrigues Uchoa (Processo (TC 017.269/2016-4).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foram encaminhados os Ofícios TRT7 SCI nºs 30 e 32/2016 em 
29/8 e 22/9/2016 respectivamente.

13

PROAD 5111/2016
Ofício 9876/2016- TCU/Sefip, 
de 13/9/2016

Solicita documentação e ou/ esclarecimentos do Interessado 
Victor César da Frota Pinto(Processo TC 017.103/2016-9).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Ofício TRT7 SCI nº 34/2016 em 29/9/2016.

14

PROAD 5365/2016
Ofício 10165/2016- TCU/Sefip, 
de 29/9/2016.

Solicita que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do rece-
bimento da presente comunicação, sejam apresentados, 
diretamente ao Tribunal de Contas da União, os esclareci-
mentos que entender necessários acerca de constatação 
encontrada no ato de aposentadoria de VALDIR
 QUEIROZ SAMPAIO. (Processo TC 017.102/2016-2).

Síntese da Providência Adotada
Com vista ao atendimento foi encaminhado Ofício TRT7 SCI nº 34/2016 em 29/9/2016

Fonte: GABINETE/SCGP

monitoramento Das recomenDações propostas nos relatórios De auDitoria

Descrição: Acompanhamento dos processos em que emitidas recomendações pelo SCGP, 
com registro das decisões e providências adotadas, bem como impulsionamento e solicitação 
de informações, se necessário.
Meta(s) Planejada(s): 70% dos processos auditados.
Resultado(s): Foi realizado o monitoramento das recomendações expedidas, no exercício de 
2016, por esta unidade de controle interno, constantes dos processos TRT7 PROAD nºs 186 e 
1980/2015 e 1891, 3151, 4166 e 4186/2016. 

O quadro a seguir demonstra o nível de atendimento das recomendações proposta pela unidade:

Quadro 15: Demonstrativos das recomendações monitoradas pela SCGP – exercício 2016

1

Processo TRT7 nº Matéria Analisada

Proc. TRT7
PROAD Nº 186/2015 Folha de Pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015.

Recomendações emitidas pela UCI
1.1. Em que pese às medidas adotadas pela Divisão de Pagamento para garantir o respeito 
aos limites dos percentuais de consignações, RECOMENDA-SE a adoção de controles internos 
efetivos, capazes de impedir o registro de consignações em folha do servidor que superem o 
limite de 70% (setenta por cento) de sua remuneração.
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1.2. Atualização dos percentuais de pensão alimentícia nos assentamentos cadastrais de ma-
gistrados/servidores, observadas as sentenças judiciais lavradas pelo Juízo da Vara de Família. 
Elaboração da folha segundo os dados cadastrais de magistrados/servidores registrados no 
sistema de gerenciamento de recursos humanos (MENTORH). Adoção de controles internos 
efetivos, a fim de impedir dissonâncias entre os registros consignados nos assentamentos ca-
dastrais de magistrados/servidores com aqueles constantes na folha de pagamento, mormente 
em relação aos percentuais de pensão alimentícia estabelecidos por determinação judicial. 
2.1. Observância às determinações contidas no art.40, §8º, da Carta Maior, e no art.15 da Lei nº 
10.887/2004, quando do reajuste dos proventos calculados na forma do § 3º do art.40 da Cons-
tituição Federal e no art.2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Manter atualizado os registros 
financeiros, de forma a garantir a transparência e a compatibilidade dos pagamentos efetuados; 
2.2. Revisão dos mecanismos internos de controle da Folha de Pagamento e adoção de me-
didas que visem garantir, pelas unidades administrativas envolvidas, que os pagamentos e as 
consignações processadas em folha estejam em consonância com as determinações legais, 
evitando assim possíveis erros e, conseqüentemente, danos ao erário ou ao servidor. Com-
pensação da contribuição previdenciária indevidamente recolhida por ocasião do pagamento 
retroativo da vantagem opção do cargo efetivo – FC1, realizada no mês de julho/2015, referente 
aos meses de março, abril e maio de 2015, em folha da aposentada Moema de Alencar Araripe.
3.1. Com o fito de manter a harmonia da cooperação dos entes federados e impedir que a ati-
vidade jurisdicional seja prejudicada, recomenda-se se passe a providenciar, em tempo hábil, 
a renovação das cessões dos servidores, de forma que sejam respeitados seus respectivos 
prazos limite de término. Neste sentido, cabe mencionar que restou autorizado à Secretaria de 
Gestão de Pessoas, pelo Tribunal Pleno, no processo administrativo nº 7998/2014, deste Tri-
bunal, a ''expedição de ofícios aos servidores interessados no processo de renovação das ces-
sões, de forma que intercedam junto aos órgãos envolvidos, no prazo de 30 dias, sob pena de 
retornarem a este Regional, submetendo os processos, após o prazo estabelecido, à aprecia-
ção da Presidência - de forma que sejam solucionados antes do prazo de término das cessões.
Síntese da Providência Adotada
Atendidas: Satisfação das recomendações propostas, ressalvado, o item 1.2 que se refere à 
atualização dos percentuais de pensão alimentícia do servidor e o item 3.1 que se refere ao 
estabelecimento de um prazo limite para a renovação de cessão de servidores.

2

Processo TRT7 nº Matéria Analisada

Proc. TRT7
PROAD 1980/2015

Divulgação dos dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas pá-
ginas “Contas Pública” e Transparência no período de janeiro a agosto/2015, 
alusivas à gestão de pessoal.

Síntese da Providência Adotada
1.1. Recomenda-se, que na divulgação de dados e informações relativas à diárias e passagens, 
seja observado os prazos estabelecidos no art.11 do Ato CSJT nº 8/2009 e art.4º do Ato TRT7 
nº 186/2014.
2.1. Correção do erro material, mediante a alteração do termo “BASE FEVEREIRO 2014” con-
signado no cabeçalho para “BASE FEVEREIRO 2015”, e revisão dos mecanismos de controles 
internos de forma a garantir informações seguras e livres de qualquer erro material.
2.2. Recomenda-se, a correção do erro material pela unidade emissora do documento e a ado-
ção de controles internos efetivos, que permitam informações livres de falhas e incorreções.
2.3. Recomenda-se, a correção das inconsistências registradas nas planilhas “QUANTITATI-
VOS DE CARGOS EFETIVOS’”, referentes aos meses de maio/2014 e maio/2015, e revisão 
dos mecanismos de controles internos de forma a garantir informações seguras e livres de 
qualquer erro material. 
2.4. Recomenda-se, que seja efetuado o devido registro na planilha do mês de agosto/2015, 
e que sejam revisados os mecanismos de controles internos administrativos, a fim de garantir 
informações seguras e compatíveis com os registros cadastrais constantes no sistema de ge-
renciamento de recursos humanos deste Tribunal.
Síntese da Providência Adotada
Atendidas: Recomendações atendidas em sua integralidade pela unidades competentes.
Processo TRT7 nº Matéria Analisada
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Proc. TRT7
PROAD 1891/2016

Folha de Pagamento dos meses de dezembro de 2015 e de janeiro, 
fevereiro e março de 2016.

Síntese da Providência Adotada
1. Recomenda-se a devolução dos valores pagos a maior, a título de gratificação natalina, à ser-
vidora inscrita na matrícula sob nº 120441. Recomenda-se, outrossim, que a unidade auditada 
reveja seus mecanismos internos de controle a fim de evitar erros dessa natureza.
2. Considerando a falta de informações (o fundamento legal, a cota parte e alterações superve-
nientes) relativas ao benefício de pensão concedida aos pensionistas inscritos nas matrículas 
de nº 200181, 200190, 131929 e 50457, nos cadastros do Histórico Funcional e do Vínculo 
Funcional do sistema de gerenciamento de recursos humanos (MENTORH), recomenda-se o 
registro das devidas informações no sistema MENTORH. Recomenda-se que a unidade audi-
tada reveja seus mecanismos internos de controle a fim de evitar recolhimentos indevidos ao 
não observar o correto valor do teto do Regime Geral da Previdência Social nos cálculos da 
contribuição previdenciária.
3. Recomenda-se que as reavaliações sejam realizadas em todos os servidores, ora aposen-
tados por invalidez deste Tribunal, conforme o Ato TRT7 297/2011, e que seus laudos sejam 
realizados nos termos do Ato TRT7 362/2013, devendo ser acostados aos respectivos autos. 
Ainda, caso haja aposentado(s) cujas condições de invalidez tenham se exaurido, que sejam 
realizadas as providências necessárias à reversão do(s) servidor(es), conforme preconiza o 
inciso I, art. 25 da Lei 8112/90 e suas alterações.
Síntese da Providência Adotada
Atendidas: Atendidas, à exceção do item 3, que encontra-se em atendimento.

4

Processo TRT7 nº Matéria Analisada
Proc. TRT7
PROAD 3151/2016 Diárias e Passagens concedidas no período de outubro/2015 a março/2016.

1. Que seja avaliada a viabilidade, com a devida fundamentação, de se promover ajustes no 
sistema do PROAD no tocante às fases de cadastramento de processo eletrônico de concessão 
de “diárias e passagens”, tais como filtro e comandos inteligentes, impeditivos de finalização da 
fase 4/5, sem que a “Proposta de Concessão de Diárias” esteja devidamente preenchida e, se 
for o caso, implementá-los.
3. Recomenda-se que seja efetuado o pagamento da diferença devida aos magistrados subs-
titutos de matrícula de nº 30871376, 120641 e 30871558 a título de adicional de deslocamento 
que fora pago a menor.
4. Considerando que a Administração tem o prazo decadencial para rever seus atos em até 5 
(cinco) anos, recomenda-se que as Portarias nºs 861/2015, 862/2015, 64/2016 e 65/2016, que 
albergaram os pagamentos de diárias a maior, sejam revisadas e os servidores de matrículas 
nºs 200289 e 7919 sejam notificados para devolverem os valores de diárias pago a maior que 
o permitido pelos §§ 3º e 4º do art. 6º da Resolução CSJT nº 124/2013. E que Recomenda-se, 
outrossim, que a unidade auditada reveja seus mecanismos internos de controle a fim de evitar 
erros dessa natureza.
6. Recomenda-se que, doravante, a Administração adote maior controle na concessão do adi-
cional de deslocamento quando houver transporte por veículo oficial ofertado pela organização 
do evento, evitando que a dispensa do transporte fique apenas ao talante do servidor, em pos-
sível detrimento do interesse da Administração. 
7. Recomenda-se que a sistemática de pagamento de diárias envolvendo deslocamentos intra-
estaduais realizados em veículo próprio, seja regulamentada, levando em consideração fatores 
de eficiência, eficácia, menor custo, economicidade, saúde e segurança do servidor.
8. Recomenda-se que seja realizada a devolução de valor referente auxílio alimentação não 
descontado na diária concedida através da portaria 708/2015 e paga ao servidor cedido de 
matrícula 230065. (PROAD 1655/2015); Recomenda-se que seja acrescentada uma coluna 
intitulada de “Desc. de Auxílio-transporte” na planilha demonstrativa do cálculo das diárias líqui-
das nos processos de Concessão de diárias e passagens; Recomenda-se que sejam revistos 
os mecanismos internos de controle a fim de evitar pagamentos de diárias errados quando aos 
servidores requisitados, removidos e cedidos a este Regional.
9. Recomenda-se que a unidade auditada reveja seus mecanismos internos de controle 
a fim de evitar que os PROADs sejam arquivados antes mesmo de apresentar respos-
tas às solicitações a que se destina.



176 tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

4

10. Instruir, doravante, o processo com informações e comprovantes referentes a quaisquer pro-
vidências por parte da administração que vise à alteração de passagens anteriormente emitidas.
11. Instruir, doravante, o processo de concessão de diárias e passagens com os documentos 
contendo as opções de vôos e respectivos valores disponibilizados ao servidor ou magistrado.
12. Recomenda-se que sejam concluídos os procedimentos iniciados que visam à solicitação 
da declaração da atividade desempenha no PROAD de nº 1135/2016. Recomenda-se que a 
unidade auditada reveja seus mecanismos internos de controle a fim de evitar que os PROADs 
de concessão de diárias e passagens sejam arquivados ainda carentes da declaração de de-
sempenho de atividades por parte do beneficiário das diárias e passagens.
13. Recomenda-se que seja efetuado um estudo visando regulamentar a comprovação do des-
locamento, quando este ocorrer por meio de veículo próprio do servidor.
Síntese da Providência Adotada
Parcialmente Atendidas: Recomendações atendidas parcialmente visto que recomendações  
nº 03, 04 e 12 não foram atendidas e que a recomendação nº 01, sobre a implementação do 
Sistema de Diárias, está em atendimento, ressaltando-se que o referido sistema encontra-se 
em fase de testes na Secretaria de Tecnologia da Informação, bem como as recomendações 
nº 07 e 13, sobre ato visando regulamentar deslocamentos intraestaduais por veículo próprio, 
também estão em fase de execução e a respectiva minuta do ato encontra-se em análise na 
Presidência desta Corte.

5

Processo TRT7 nº Matéria Analisada

Proc. TRT7
PROAD 4166/2016

Divulgação dos dados e informações no Portal da Internet do TRT7, nas 
páginas “Contas Pública” e Transparência no período de janeiro a ju-
nho/2016, alusivas à gestão de pessoal.

Síntese da Providência Adotada
4. Recomenda-se que, doravante, os controles internos sejam revisados no tocante à publica-
ção de tabelas no site deste Regional.
Síntese da Providência Adotada
Atendida: Recomendações atendidas

6

Processo TRT7 nº Matéria Analisada
Proc. TRT7
PROAD 4186/2016 Folha de Pagamento dos meses de abril a julho de 2016.

Síntese da Providência Adotada

1.Recomenda-se a devolução dos valores pagos a maior, a título de adicional de férias, dos ser-
vidores que usufruíram seus primeiros períodos de férias em abril/2016, cujos cálculos do referi-
do adicional efetuou-se sobre o mês de março/2016. Recomenda-se, outrossim, que a unidade 
auditada reveja seus mecanismos internos de controle a fim de evitar erros dessa natureza.
2.Recomenda-se que seja avaliada a viabilidade de programação de rotinas no sistema de re-
cursos humanos (Mentorh) que critiquem os dados dos registros dos afastamentos/licenças dos 
servidores a fim de evitar pagamentos de vantagens pecuniárias indevidas, como o adicional 
de férias de exercício corrente com pendência de usufruto de férias de período anterior. Reco-
menda-se, outrossim, que a unidade auditada reveja seus mecanismos internos de controle a 
fim de evitar erros dessa natureza. 
3.Recomenda-se que as unidades responsáveis providenciem a execução das determi-
nações nos exatos termos da Resolução emitida no Processo nº 7779/2010. 
4.Recomenda-se que o cadastro de substituições automáticos do sistema Mentorh referen-
te a funções/cargos comissionados não mais autorizados pela Resolução CSJT 165/2016 
seja desativado a fim de evitar mais ocorrência de pagamento indevido de substituições.
5.Recomenda-se a notificação de débito para com o erário dos servidores inscritos na 
matrícula de número 180687 e 30871069, no tocante ao pagamento de substituições 
não autorizadas pelo CSJT, realizadas no período 20 a 27/07/2016 e 01 a 06/06/2016 
respectivamente. Recomenda-se que o cadastro de substituições automáticos do sistema 
Mentorh referente a funções/cargos comissionados não mais autorizados pela Resolução 
CSJT 165/2016 seja desativado a fim de evitar mais ocorrência de pagamento indevido.
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6.Recomenda-se que os campos de identificação dos títulos dos cursos sejam devidamente pre-
enchidos no campo “Título” existente na tela “Consultar Cadastro de Formação Acadêmica – Do-
cumentação” a fim de se identificar de forma transparente a sua correlação com o cargo ocupado. 
7.Recomenda-se que sejam providenciadas as atualizações das documentações de dependên-
cia econômica de todos os dependentes dos servidores titulares, genitores e menores sob guar-
da, subsidiados com o Auxílio Médico-Hospitalar (AMH) por este Tribunal, devendo ser suspen-
sas as concessões dos benefícios que não forem devidamente comprovadas. Recomenda-se 
que seja apresentada a documentação que comprove a dependência econômica da servidora 
Maria Lúcia Frota Bezerra e, caso inexistente, seja adotada providências visando a suspensão 
da concessão do auxílio médico-hospitalar.
8.Recomenda-se que os campos "em branco" referentes ao cadastro de Auxílio Pré-Escolar 
sejam devidamente preenchidos.
9.Recomenda-se o recálculo dos valores de auxílio alimentação recebidos de forma indevi-
da para posterior notificação de devolução quanto aos servidores de matrícula 30871302 e 
1348. Recomenda-se a revisão dos controles internos no tocante ao pagamento de Auxílio 
Pré-Escolar quando ocorrem 2 (dois) eventos ao mesmo tempo: vencimentos de servidores ou 
magistrados mudam de faixa salarial e implantação desses novos patamares remuneratórios 
sucede de forma tardia.
10.Recomenda-se a revisão dos controles internos no tocante ao pagamento de Auxílio Pré-
Escolar quando ocorrerem 2 (dois) eventos ao mesmo tempo: os vencimentos de servidores 
ou magistrados pulam de faixa salarial e implantação desses novos patamares remuneratórios 
sucede de forma tardia.
11.Recomenda-se que seja realizado o recálculo do valor do Auxílio Pré-Escolar com base nos 
vencimentos “reais” percebidos pela servidora de matrícula nº 200101. Recomenda-se que no 
requerimento de servidores cedidos a este regional, requisitados por este Regional e em exercí-
cio provisório neste Regional seja anexado o contracheque do servidor requisitante do benefício 
de Auxílio Pré-Escolar fim de evitar erros de cálculo no valor de tal benefício.
12.Recomenda-se que seja efetuado um estudo visando regulamentar o Programa de Assis-
tência Pré-Escolar no âmbito deste Regional contendo artigos que trate especificamente da 
competência relativa ao controle das informações dos beneficiados e a evolução mensal das 
despesas com o programa. Recomenda-se colher declaração dos servidores e magistrados 
beneficiários, sob as penas da lei, relacionadas às situações elencadas nos artigos arts. 7º e 
14 do Ato Conjunto TST/CSJT nº 3, no momento da habilitação ao programa, devendo ser co-
municadas inclusive quaisquer alterações posteriores, procedendo-se da mesma forma para os 
beneficiários já inscritos.
Síntese da Providência Adotada
Em atendimento: Recomendações em atendimento com ciência das unidades envolvidas para 
o preenchimento do relatório d

Fonte: SCGP

DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL/CAPACITAÇÃO 

ações De capacitação

Descrição: Esta Unidade de Controle Interno buscando melhor desempenhar o seu mister, 
anualmente apresenta um plano de ações que tem por objetivo estabelecer as diretrizes para 
capacitação e aperfeiçoamento dos conhecimentos dos seus servidores.

As ações de capacitação sugeridas por esta Unidade Técnica, as quais integraram o Plano 
Anual de Capacitação desta Secretaria para o exercício de 2016, contemplou cursos presen-
ciais e de ensino à distância extraídos principalmente de catálogos de ações educacionais 
oferecidas pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC), unidade estratégica responsável pela edu-
cação corporativa do Tribunal de Contas da União.

Calha registrar, que por exigência da Portaria Conjunta Nº 3/2007, Anexo II, art. 5º, foi incluída, 
ainda, ação voltada ao desenvolvimento gerencial do ocupante de função comissionada de 
natureza gerencial deste Setor.
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Meta(s) Planejada(s): Foi planejada, para o exercício de 2016, a participação de cada servidor 
em 2 (duas) ações de treinamento – média de 41,36 h/a por servidor. Como este setor contava 
à época com 3 (três) servidores, chega-se a 124,08 h/a totais de capacitação para este setor.
Resultado(s): Em face da restrição orçamentária promovida para o período, foi realizada 1 
(uma) ação de capacitação das 6 (seis) ações planejadas para o exercício que contou com a  
participação de 1 (um) servidor.

Considerando o número de servidores desta Secretaria a serem capacitados e o montante de 
horas de capacitação previstas no exercício de 2016, chega-se a uma média, por servidor, de 
41,36 horas/aula de participação em ações de treinamento.

O nível de cumprimento da meta estabelecida foi 17%, considerando o total de horas prevista 
para capacitação no exercício de 2016 – 124,08 hs/a, com o número de horas efetivamente 
utilizadas em ações de treinamentos – 21 h/a. O quadro a seguir demonstra o número de 
ações realizadas durante o exercício de 2016.

Quadro 16. Demonstrativo das ações de capacitação realizadas em 2016 – SCGP

Capacitação realizada Modalidade Período Servidor(es)
Carga 

horária 
total H/A

Folha de Pagamento do Funcionalismo 
Público, Servidores Presencial 7/11 a 

11/11/16
(1)

Luciana Saboia 21

Civis, Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS) e Relação Jurídico-Fun-
cional Estatutária.

Andreazza

Total de Horas 21
Fonte: SCGP

DEMANDAS SETORIAIS

relatório setorial anual De atiViDaDes De controle

Descrição: Elaboração do Relatório Anual Setorial de Atividades (RASA), submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, contendo as atividades planejadas e executadas no exercício de 
2015, bem como, as justificativas quanto à inexecução parcial ou total, com a apresentação de 
dados, tabelas, resultados e índices que traduzem o trabalho desenvolvido por esta unidade 
de controle interno.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação – período de 07/01 a 30/01/2015.
Resultado(s): No decorrer do mês de janeiro de 2016, foi produzido pelo SCGP o Relatório 
das Atividades atinentes ao exercício de 2015, o qual serviu para subsidiar a elaboração do 
Relatório Anual de Atividades (RAA) desta Secretaria de Controle Interno, tempestivamente 
encaminhado à Presidência deste Pretório em 29/1/2016.

reGistro Das Determinações emanaDas Do tcu e Das recomenDações emitiDas pelo 
setor, Que subsiDiaram o relatório De Gestão - exercício 2015

Descrição: Acompanhamento e atualização do nível de atendimento às determinações do 
TCU e recomendações do Controle Interno para subsidiar Prestação de Contas do exercício 
2015, relativos a questões afetas a esta unidade de controle.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação – período de 01 a 26/2/2016.
Resultado(s): No mês de fevereiro de 2016, foram atualizadas as informações acerca das 
providências adotadas pela Administração para o cumprimento das determinações emanadas 
da Corte de Contas da União e/ou das recomendações expedidas por esta Unidade Técnica 
em processos de auditorias, que subsidiaram as informações consignadas no Relatório de 
Gestão desta Unidade Judicial, referente ao exercício de 2015.
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relatório setorial anual De auDitoria De Gestão (tomaDa De contas/2015) 

Descrição: Elaboração do Relatório Setorial Anual de Auditoria de Gestão, submetido à Se-
cretaria de Controle Interno, contendo a avaliação da gestão em relação ao exercício de 2015, 
compreendendo temas elencados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) atinentes a área 
de Pessoal.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação – de 11/4 a 31/5/2016.
Resultado(s): Nos meses de maio e junho de 2016, foi auditada a gestão, tomando por refe-
rência o relatório de Gestão/2015 encaminhado pela autoridade competente do TRT7ª Região 
e as avaliações realizadas por este setor, conforme diretrizes estabelecidas pelo TCU. 

planeJamento setorial anual De capacitação

Descrição: Elaboração do Plano Setorial Anual de Capacitação, que integrará o Plano Anual de 
Capacitação desta Secretaria de Controle Interno (PAC/2017), contemplando cursos voltados 
para o aperfeiçoamento profissional dos servidores do Setor, mormente, na área de pessoal.
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação – 03/10 a 30/10/2016.
Resultado(s): Foi elaborada por este setor, em outubro/2016, a proposta do Plano Setorial 
Anual de Capacitação a ser executado no exercício de 2017. 

O PSAC/2017 subsidiou a elaboração do Plano Anual de capacitação (PAC) da Secretaria, 
que submetido à apreciação da presidência deste Regional, foi, posteriormente, por ela apro-
vado em 07/12/2016 (Processo PROAD nº 5720/2016).

planeJamento anual setorial De auDitoria (pasa)

Descrição: Dado o grande espectro de competência, aliado ao reduzido número de servidores 
e a grande complexidade dos trabalhos desenvolvidos por esta Unidade Técnica, anualmente 
é elaborado um plano de ações a serem desenvolvidas, tomando por base a hierarquização 
das atividades a serem controladas, nomeando, por conseguinte, alguns procedimentos que 
devam ser objeto de uma análise mais detalhada. O plano anual elaborado por este Setor sub-
sidiará o Plano Anual de Ações de Controle desta Secretaria de Controle Interno (PAA/2017).
Meta(s) Planejada(s): 1 (uma) ação – 17/10 a 30/11/2016.
Resultado(s): O Plano Anual Setorial de Auditoria (PASA), a ser executado no exercício de 
2017, foi elaborado por este Setor (SCGP) e submetido a Secretária de Controle Interno em 
novembro/2016.

O PASA/2016 subsidiou a elaboração do Plano Anual de Auditoria (PAA) da Secretaria, ora 
submetido à apreciação da presidência deste Regional (Processo PROAD nº 6554/2016) e 
posteriormente aprovado em 07/12/2016.

DEMANDAS ADICIONAIS

atenDimento De DemanDas DiVersas De interesse Da presiDência e Do tribunal pleno

Descrição: Análise e Manifestação referente a consultas repassadas pelo Gabinete da Secre-
taria do Controle Interno de interesse da Presidência e do Tribunal Pleno.
Meta(s) planejada(s): 100% das demandas.
Resultado(s): Não houve, no exercício de 2016, demandas nesse sentido.

metas e inDicaDores De Desempenho

Atividade essencial à Administração com vistas a resultados, o estabelecimento de metas e 
indicadores no PAA - 2016 dá seguimento a iniciativa já inserida nos Planos Anuais de Audito-
rias de exercícios anteriores, em conformidade com orientações do TCU.
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A inexistência de recursos automatizados (softwares) facilitadores, ensejaram dificuldades 
operacionais na mensuração dos indicadores adiante apresentados, superadas pelo esforço 
extremo dos integrantes desta Secretaria.

PADrões De DeseMPenho ADotADos PelA SCI

Os resultados dos indicadores, todos medidos em percentual, serão avaliados conforme fai-
xas de valores.

• Ótimo:  resultado do indicador de 90 a 100%;
• Bom:   resultado de 70 a 89%;
• Regular:  resultado de 50 a 69%;
• Ruim:   resultado de 20 a 49%; e
• Péssimo:  resultado de 0 a 19%.

inDiCADores AFeriDos PelA SCI

ínDice De execução Do pAA:

Objetiva medir o grau de cumprimento do PAA, a partir do percentual executado das metas 
estabelecidas para cada ação de controle.

Fórmula de cálculo:
∑(% executado das metas estabelecidas) 

     Número total de ações de auditoria planejadas

A execução das ações planejadas foi registrada por cada Setor quanto à sua competência de-
talhada no Anexo I do PAAC 2016, chegando-se aos seguintes resultados: SCGAP (19 ações) 
– 100,00%; SCGOF (12 ações) – 100,00%; SCGP (121 ações) – 99,17%, acrescido das ações 
a cargo do Gabinete (21 ações) – 100,00%.

O presente relatório registra, ainda, 4 ações conjuntas executadas pelas Unidades Técnicas 
desta Secretaria de Controle Interno, das quais (03) três foram executadas conforme planeja-
do, atingindo percentual de 75,00%.

Assim, tem-se que, levado em consideração às ações planejadas para o exercício juntamente 
com as ações conjuntas, chega-se a um nível de execução do PAA/2016 de aproximadamente 
94,83%, o que corresponde a um Ótimo resultado, conforme cálculo abaixo:

(100,00% + 100,00% + 99,17% + 100,00% + 75,00%)/5 = 94,83%

Cotejando o índice de execução do PAA do ano anterior (PAA/2015 - 81,44%), com o índice 
de execução do PAA/2016 (94,83%), verifica-se que houve um aumento de 13,39% no índice 
de desempenho da SCI. 

ínDice De pontualiDaDe na execução Do PAA:

Objetiva verificar o cumprimento de prazos, por parte da Secretaria e cada um de seus seto-
res, na entrega dos produtos próprios à ação do Controle (informações, manifestações diver-
sas, relatórios de auditoria, monitoramento, etc).

Na apuração foi levada em consideração a média ponderada de eventual atraso em relação 
ao prazo fixado para a ação.

Fórmula de cálculo:
∑(% executado das metas estabelecidas) 

     Número total de ações de auditoria planejadas
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Os produtos resultantes de cada ação executada tiveram sua pontualidade separadamen-
te apuradas, e embasado na média ponderada proporcional ao dias de atraso, resultando 
nos seguintes percentuais setoriais, acrescentando-se às ações conjuntas: SCGAP – 90%; 
SCGOF – 99%; SCGP – 84%; Ações Conjuntas - 60% - de outra parte, as atribuições a cargo 
do Gabinete foram executadas 100% no prazo estabelecido.

Foram computadas para o cálculo o montante de 175 ações, assim distribuídas: Gabinete (21 
ações); SCGAP (19 ações); SCGOF (12 ações); SCGP (120 ações) e 3 ações conjuntas. O 
cálculo utilizado considerou a média ponderada da quantidade de dias em atraso.

Assim, tem-se que a execução do plano teve pontualidade de aproximadamente 87%, o que 
expressa um bom resultado, conforme o cálculo abaixo indica:
(90% + 99% + 84% + 60% +100%)/ 5 = 87%

Cotejando o resultado obtido no RAA/2015 (87,50%) como o ora apurado – RAA/2016 (87%), 
verifica-se que se manteve um bom percentual na pontualidade da entrega dos produto, que 
pode ser creditada, em parte, ao esforço visando ao atendimento tempestivo de todas as de-
mandas encaminhadas pelos órgãos de controle externo. 

ínDice De acatamento Das recomenDações: 

O cálculo do indicador restou prejudicado devido alteração no fluxo do envio dos relatórios de 
auditorias conforme definido no ATO TRT7 nº 174/2016, uma vez que os resultados dos traba-
lhos, acompanhado das recomendações, passaram a ser enviados, mediante ciência prévia à 
Presidência, diretamente à Unidade Auditada.

Objetiva medir a efetividade da atuação do Controle Interno em relação à melhoria da gestão 
administrativa.

Fórmula de cálculo:
  Número de recomendações acatadas x 100  

             Número total de recomendações expedidas

ínDice De efetiViDaDe Das recomenDações:

Objetiva medir a efetividade da atuação do Controle Interno em relação à melhoria da gestão 
administrativa.

Fórmula de 

cálculo:

Nº de recomendações atendidas x 100

      Número total de recomendações monitoradas

Para verificação do grau de atendimento às recomendações propostas pelas unidades de 
controle interno, procedeu-se ao monitoramento de 126 recomendações, assim distribuídas: 
SCGAP (68); SCGOF (16); SCGP (42).

Das 126 recomendações monitoradas, 66 (sessenta e seis) foram atendidas pela administra-
ção, resultando em um percentual regular de efetividade de (63,53%) em relação à melhoria 
administrativa.

níVel De atenDimento às DemanDas Da SCI (tempestiViDaDe)

Atualmente não existe ferramenta automatizada para mensurar a tempestividade no atendi-
mento às demandas do controle Interno pelas unidades administrativas, restando prejudicado 
o cálculo de referido indicador.
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O nível de atendimento às demandas do controle interno, objetiva verificar a satisfação em 
termos quantitativos e de forma tempestiva às demandas da Secretaria, no exercício de seu 
mister, por parte de outras unidades administrativas do Tribunal, é avaliado a partir da mensu-
ração de dois índices, quais sejam:

Fórmula de

cálculo:

 Número de demandas atendidas x 100 .

 Número total de demandas expedidas 

ínDice De execução Do plano anual De capacitação - PAC:

Objetiva medir o grau de realização das ações de capacitação previstas para o exercício 
(PAC/2016).

Fórmula de cálculo:
Número de ações de capacitação realizadas 

     Número total de ações de capacitação planejadas

Considerando o número de servidores desta Secretaria (10) e o montante de horas de ca-
pacitação previstas no exercício de 2016 (415 h/a), chega-se a uma média, por servidor, de 
41,36 horas-aula de participação em ações de treinamento proporcionando em média 2 (duas) 
ações por servidor.

Nesse trilhar, verifica-se que das ações planejadas para o exercício, apenas 4 (quatro) foram 
efetivamente realizadas, o que resultou num percentual de 23% de execução do PAC/2016, 
que corresponde a um nível ruim de realização das ações de capacitação.

 GABIN SCGAP
SCGO

F
SCG

P SCI
Índice capacitação 0% 29% 25% 17% 23%

 - Total de horas prevista 124,5 83 83

124,

5 415 

 - Total de horas realizadas 0 40 21 21 82

níVel De atenDimento às DemanDas Ds órGãos superiores e De controle externo 
(CSJT.CNJ,TCU) 

Objetiva verificar a tempestividade no atendimento às demandas enviadas pelos órgãos de 
Controle Externo a esta Secretaria.

Fórmula

de

cálculo:

  Número de demandas atendidas no prazo * 100 

Número de total de demandas enviadas

No que tange às demandas expedidas pelos órgãos externos, já descritas ao longo deste relatório, 
esta Secretaria apurou o indicador, tendo como resultado o percentual de 100%, o que correspon-
de a um ótimo indicador, considerando o atendimento de todas as 29 (vinte e nove) demandas 
submetidas ao Controle Interno, assim distribuídas: Gabinete (8); SCGP (16) e SCGAP (5).

ínDice De reGulariDaDe Dos atos De Gestão

 Objetiva medir o grau de conformidade dos atos de gestão. As conclusões pela regularidade 
levadas em consideração na fórmula poderão estar contidas em quaisquer manifestações (po-
sicionamentos) do Setor em ações de controle executadas (em pareceres, pronunciamentos, 
relatórios, notas de auditoria etc), e abrange também aquelas que contenham ressalvas ou 
manifestação pela ilegalidade.

Fórmula de cálculo:
Número de conclusões pela regularidade x 100

       Número total de conclusões do Controle
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Considerando os pareceres emitidos em 33 (trinta e três) processos de Concessão e Alteração 
de Aposentadoria e Pensão, descritos no item 6.1.4, bem como na análise de 10 (dez) pro-
cessos de exercícios anteriores referente à assuntos diversos na área de pessoal, observa-se 
que em apenas 05 (cinco), o parecer fora pela ilegalidade, obtendo-se um índice de 88,37%, 
o que corresponde a um bom indicador.

conclusão

Este relatório foi elaborado com a finalidade de espelhar, a execução das ações de controle 
por parte da Secretaria de Controle Interno, no decorrer do exercício de 2016. 

Acerca dos indicadores registrados neste documento, os quais refletem o desempenho das 
ações planejadas, segue abaixo gráfico, como algumas observações:

Gráfico 3: Percentual dos Indicadores alcançados pela SCI
INDICADORES DE DESEMPENHO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
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• Em conformidade com os indicadores apurados, alcançou-se 94,83% de execução do 
PAA/2016, um Ótimo resultado, que revela, mesmo diante de todas as dificuldades enfren-
tadas durante o exercício de 2016, o empenho e o compromisso da equipe na realização 
de seu mister, verificando-se um aumento de 13,39% em relação ao exercício de 2015, 
especialmente em se considerando as limitações de recursos humanos e de softwares 
próprios às ações de auditoria. 

• O índice de efetividade, quanto ao atendimento das recomendações propostas por esta 
unidade de controle interno revela-se um índice regular de efetividade, o que demonstra a 
necessidade de aprimoramento dos controles internos da gestão administrativa.

• Em 2016 o nível de realização das ações de capacitação para o exercício aponta um resul-
tado classificado como ruim (23%) em relação àquele previsto no Plano Anual de Capaci-
tação, espelhando a baixa capacitação realizada pelos servidores da SCI, o que denota a 
necessidade de providências mais eficazes e efetivas visando à execução do PAC.

Enfatiza-se que os bons resultados alcançados, conforme espelhado neste Relatório, são 
frutos da suprema dedicação da equipe deste do Controle Interno, mediante a realização de 
um trabalho responsável e profissional, e que apesar das dificuldades enfrentadas durante o 
exercício, em especial a sobrecarga de trabalho e ausência de sistema informatizado de audi-
toria, atua sempre no sentido de contribuir com a Administração deste Regional na construção 
de uma boa governança.
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11 SECREtARiA dE GEStãO EStRAtÉGiCA

Tendo em vista que o regulamento geral da Secretaria do TRT da 7ª Região, em vigor, data de 
1998, não há previsão nesse instrumento da estrutura e das atribuições da Assessoria de Pla-
nejamento Estratégico – APE (instituída pelo Ato TRT7.GP 29/2009), bem como da Secretaria 
de Gestão Estratégica, oriunda da transformação da APE mediante o Ato TRT7.GP 223/2010.

De toda sorte, há indicação de atribuições da unidade, esparsas em diversos atos normativos 
deste Regional:

a) assessorar a presidência do Tribunal no planejamento de estratégias, definição 
de objetivos e ações para a consecução de metas definidas para a Instituição, de 
forma eficiente e eficaz (considerando do Ato TRT7.GP 29/2009);

b) gerenciar, de forma compartilhada com a Secretaria de Tecnologia da Informação, 
o Escritório de Projetos do TRT 7ª Região (Resolução TRT7. 229/2011);

c) assessorar à Presidência do Tribunal e à Rede de Governança Colaborativa do 
TRT7 na implementação e no monitoramento do plano estratégico (Resolução 
TRT7. 544/2016);

d) atuar nas áreas de assistência ao gerenciamento de projetos, à otimização de 
processos de trabalho e de produção e análise de dados estatísticos (Resolução 
TRT7. 544/2016);

e) assessorar a Presidência do Tribunal e a Rede de Governança Colaborativa do 
TRT7 para aprovação das revisões e reformulações do plano estratégico do TRT 
da 7ª Região (Portaria TRT7.GP 540/2016).

Atualmente a Secretaria conta com dois setores, o Setor de Estatística e o Setor de Gestão 
de Projetos. A unidade, representada por sua titular ou por servidor(a) designado(a), compõe 
os seguintes órgãos:

a) Comissão de Acessibilidade de Pessoas com Deficiência;

b) Comissão Gestora do e-Gestão e do SICOND;

c) Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável;

d) Comissão para Revisão e Conclusão da Minuta de Regulamento Geral;

e) Comitê de Gestores da Rede de Governança Colaborativa;

f) Comitê de Gestão de Pessoas;

g) Comitê de Gestão de Riscos;

h) Comitê de Gestão do Teletrabalho;

i) Comitê Gestor Regional de Implantação do Programa de Gestão por Competências;

j) Comitê Gestor Regional do PJe-JT;

k) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação;

l) Comitê Orçamentário de 2º Grau;

m) Comitê de Segurança Institucional;

n) Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos;

o) Grupo de Estudos Técnicos para Elaboração de Proposta de Carta de Serviços;

p) Grupo de Trabalho para Estudos para implantação da Biblioteca Digital.
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Adiante, são listadas as atividades mais relevantes do exercício de 2016, segmentadas por 
unidade/tema, executadas por esta secretaria:

assessoria à presiDência:

a) comissão para proposta de estrutura de governança corporativa - Mediante 
o Proad 2855/2016, a 19/3/2016, fora provocada a Administração, com fundamen-
to nas Resoluções CNJ 198/2015, CSJT 145/2014, e TRT7 475/2014, assim como 
tendo em vista o Objetivo Estratégico nº 8 deste Regional (Fortalecer os processos 
de governança e o combate à corrupção), a constituir Comissão para estabelecer 
proposta de estrutura de governança corporativa no âmbito do TRT7. A proposta ori-
ginal fora complementada, a 7/12/2016, para constituição de comissão temporária, 
conforme minuta apresentada, com atribuições abrangendo não apenas a estrutura 
de governança corporativa do TRT, mas também sugestão de ato normativo com as 
diretrizes demandadas no subitem 9.2.3 do Acórdão TCU 2750/2015 – Plenário;

b) Comitê de Gestão de Riscos - Em cumprimento ao objetivo estratégico nº 8 (Forta-
lecer os processos de governança e o combate à corrupção), previsto no “Plano Es-
tratégico do TRT7 2015-2020” e com o disposto no Referencial Básico de Governan-
ça Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração Pública, publicado pelo TCU em 
2014, dentre outros normativos, foi instituído, após provocação da SGE, conforme 
Ato TRT7.GP 99, de 12/4/2016, o Comitê de Gestão de Riscos no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região, e efetivamente constituído, mediante a Portaria 
TRT7.DG 303, de 30/8/2016. O Comitê irá definir a Política de Gestão de Riscos e 
encaminhá-la ao Presidente, além de fomentar práticas de Gestão de Riscos, mo-
nitorar a execução da Política de Gestão de Riscos, revisar a Política de Gestão de 
Riscos periodicamente e estimular a cultura de Gestão de Riscos;

c) Cadeia de Valor do TRT7 - Em abril de 2016, após provocação da Secretaria de 
Gestão Estratégica, foi publicado o Ato TRT7 nº 109/2016 que aprovou a Cadeia 
de Valor do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região do TRT7, diagrama que 
consiste nos principais macroprocessos executados com o objetivo de atender às 
necessidades dos jurisdicionados e expressa as vias de agregação de valor às 
entregas e aos serviços disponibilizados;
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d) Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos, Funções Pú-
blicas e Aposentadorias - Também em conformidade com o objetivo estratégico 
nº 8 e ainda como medida favorável à implementação da Meta 1 (Atingir a faixa 
“aprimorado”, até 2020, do iGovPessoas), a Secretaria provocou constituição da 
Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos e Funções Públicas 
e Aposentadorias (Portaria TRT7.DG 346, de 30/9/2016), com atribuição estabe-
lecida pelo Ato TRT7.GP 104/2016, de emitir parecer conclusivo nos processos 
relativos a acumulação de cargos, empregos, funções públicas e aposentadorias 
submetidos à sua apreciação;

e) alteração do normativo instituidor da Rede de Governança Colaborativa do 
TRT7 - Considerando o teor da Portaria TRT7.GP 447, de 11/6/2014, que instituiu 
a Rede de Governança no âmbito deste Regional; o Ato CSJT 294/2014, a Re-
solução CNJ 221/2016 e a Portaria CNJ 114/2016, a Comissão Permanente de 
Planejamento Estratégico do TRT7, prevista no inciso V do artigo 37 do Regimento 
Interno deste Regional, a Secretaria sugeriu alteração na norma, culminando na 
Portaria TRT7.GP 540, de 22/11/2016, que, dentre outras mudanças de menor por-
te, alterou a composição do Comitê Regional de Planejamento Estratégico Institu-
cional, definiu coordenadores dos órgãos; definiu competência aos pólos regionais 
e redefiniu as atribuições do comitê de gestores;

f) constituição dos órgãos integrantes da Rede de Governança Colaborativa do 
TRT7/Comitê de Gestores e Polos Regionais - Buscando dar efetividade à Rede 
instituída pela Portaria TRT7.GP 447/2014 e posteriormente ratificada pela Por-
taria TRT7.GP 540/2016, a Secretaria provocou a Presidência para adoção das 
providências necessárias à constituição de seus órgãos integrantes, em especial o 
Comitê de Gestores e os Pólos Regionais (de Fortaleza, de Quixadá, do Cariri e de 
Sobral), o que se deu mediante a Portaria TRT7.GP 541, de 22/11/2016;

g) reconstituição de diversos órgãos - A Secretaria, constatada a necessidade, 
mediante e-mails e memorandos, provocou a Administração no sentido da re-
constituição dos seguintes órgãos, em 2016: Comitê de Gestão do Teletrabalho 
(ainda não efetivada); Comissão de Acessibilidade (ainda não efetivada); Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Portaria TRT7.GP 
404, de 5/9/2016); e do Núcleo de Gestão Estratégica (Portaria TRT7.GP 313, de 
27/6/2016), posteriormente extinto.

assessoria à presiDência e à reDe De GoVernança colaboratiVa:

a) Revisão do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho e do Poder Judiciário - 
Metas do CNJ para 2017 - Mediante os Ofícios TRT7.GP 381 a 385, de 8/8/2016, 
firmados conjuntamente pela Presidência e pelo Desembargador Gestor de Me-
tas do CNJ, foram convidados a AMATRA VII, o SINDISSÉTIMA, a OAB-CE, a 
ATRACE-CE, e a PRT 7ª Região a incentivarem seus membros a participarem de 
consulta pública sobre as metas constantes dos Planos Estratégicos da Justiça 
do Trabalho e do Poder Judiciário Nacional, com vistas à sua revisão para o exer-
cício de 2017. Esse procedimento seguiu os princípios de gestão participativa e 
democrática adotados na Resolução CNJ 221/2016. O resultado da revisão, com 
as contribuições dos subcomitês dos tribunais de pequeno, médio e grande porte, 
após realizadas videoconferências, fora compilado na 2ª Reunião Preparatória (17 
e 18/10/2016) para o X Encontro Nacional do Poder Judiciário, promovido pelo 
Conselho Nacional de Justiça, e tomaram formato final no próprio X Encontro, rea-
lizado a 5 e 6 de dezembro de 2016;
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b) revisão do PEI TRT7 2015-2020 e aprovação - Em setembro de 2016, apresentou-
se à Comissão Permanente de Planejamento Estratégico e ao Núcleo de Gestão 
Estratégica, então existente, proposta de revisão do Plano Estratégico Institucional 
2015-2020, contendo retificações à publicação original e sua adequação à 1ª Revi-
são Técnica do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020, por meio da 
Resolução CSJT 157/2015, publicada a 3/12/2015, e corporificada em livreto publi-
cado pelo CSJT a 15/1/2016. Concluída a formatação do documento, e efetivamen-
te constituído o Comitê Regional do Planejamento Estratégico Institucional, foi-lhe 
submetido novamente o teor para aprovação, o que se deu em reunião realizada a 
7/12/2016; em sequência, fora a revisão submetida ao Tribunal Pleno, sendo apro-
vada, por unanimidade, mediante a Resolução TRT7. 544, de 13/12/2016.

assessoria na implantação e no acompanhamento De normatiVos De conselhos 
superiores:

a) atualização dos dados pertinentes à Resolução CSJT 63/2010 - Atualização pe-
riódica dos dados pertinentes a movimentação processual, lotação de unidades da 
área judiciária, de apoio judiciário e de apoio administrativo em planilha pertinente 
à Resolução CSJT 63/2010;

b) análise de conformidade com a Resolução CSJT 63/2010 - Emitidos relatórios e 
informações de conformidade acerca da situação do TRT7 em relação aos parâme-
tros definidos na Resolução CJST 63/2010, ao CSJT, em processo de interesse da 
AMATRA VII (Pedido de Providências CNJ) e mediante demanda da Presidência e 
da Diretoria-Geral;

c) atualização da proporção definida na Resolução CNJ 195/2014 - Atualização da 
proporção entre 1º e 2º Graus de jurisdição, em planilha relativa à Resolução CNJ 
195/2014, com dados do triênio 2013/2015;

d) estudos acerca da implantação da Resolução CNJ 219/2016 - Com vistas a ins-
truir manifestação do TRT7 junto ao CNJ em janeiro de 2017, foram realizados es-
tudos de simulação da implantação da Resolução CNJ 219/2016 no âmbito deste 
Regional. Precederam os estudos trabalho minucioso de extração de dados produ-
tividade por área, inclusive de execução de mandados; conformação das bases de 
dados com os conceitos das normas do Conselho Nacional de Justiça, divergentes, 
em alguns aspectos, das classificações constantes do Sistema de Gerenciamento 
de Recursos Humanos em uso neste Regional (Mentorh), conformadas à Resolu-
ção CSJT 63/2010; estratificação do tempo de afastamento por área, após levanta-
mento individual dos dados.

assessoria na proDução e análise De DaDos estatísticos:

a) estudo sobre alteração de jurisdição - Ante requerimento da OAB-CE, de altera-
ção na jurisdição do Município de Itaitinga (CE), da Vara do Trabalho de Maracanaú 
para a Vara do Trabalho de Pacajus, foi realizado estudo técnico para suporte à 
decisão, contemplando informações:

- atinentes à distância territorial da sede do município para cada uma das varas e 
opções de acesso;

- sobre o movimento processual de cada Vara e as repercussões com a saída e o 
ingresso dos processos específicos do município, inclusive no que concerne ao 
acervo existente;
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b) elaboração de ranking das unidades do TRT7 - Após a consolidação dos dados 
da Semana Nacional de Conciliação, construção de ranking de desempenho das 
unidades do Tribunal;

c) desenvolvimento de projeções - Sob demanda, foram realizadas estimativas do 
número de processos julgados no 1º Semestre de 2016 e no exercício completo. 
Demandantes:

- SAOF e Presidência; 

- Técnica de Alisamento Exponencial (Método de Holt Winters).

assessoria na implantação e no monitoramento Do plano estratéGico:

a) desenvolvimento de planilha para acompanhamento de indicadores - Com vistas 
à publicação do Plano de Logística Sustentável do TRT7 (Resolução TRT7 227/2016) 
fora desenvolvida planilha para monitoramento periódico dos respectivos indicadores;

b) alinhamento aos Objetivos Estratégicos - Foi prestada orientação às unidades do 
TRT7 acerca do alinhamento de ações aos Objetivos Estratégicos do PEI 2015-2020;

c) aperfeiçoamento estatístico de pesquisa de satisfação - Foi prestada consul-
toria técnica à STI a fim de aperfeiçoar a pesquisa de satisfação com os usuários 
internos e externos;

d) reuniões de análise da estratégia (RAE) - Foram realizadas duas reuniões de análise 
da estratégia no âmbito do TRT7 no exercício de 2016, com representantes de unida-
des integrantes do Comitê de Gestores no 1º semestre e com os órgãos da Rede de 
Governança Colaborativa do Tribunal devidamente constituídos no 2º semestre.

assessoria para a otimização De processos De trabalho:

a) ferramentas de suporte à decisão em gestão de pessoas - Atendendo a deman-
da superior, a Secretaria procedeu a alterações e atualização das ferramenta de 
suporte à decisão para a gestão de pessoas no primeiro grau de jurisdição e para 
os processos de redistribuição de servidores.

11.1 Setor de Estatística

monitoramento De inDicaDores e metas

A Secretaria de Gestão Estratégica – SGE, por meio do Setor de Estatística, realizou o pro-
cesso de acompanhamento de resultados do Planejamento Estratégico do TRT7, das Metas 
Nacionais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das Metas da Justiça do Trabalho a partir 
do Sistema de Metas Nacionais – CNJ e do Sistema de Gestão Estratégia da Justiça do 
Trabalho (SIGEST) – CSJT.

Como atividades de rotina, o Setor de Estatística desenvolveu em 2016, a coleta, consolidação, 
transmissão e monitoramento dos dados:

a) das Metas Nacionais do Poder Judiciário e Específicas para a Justiça do Trabalho, 
relativas ao exercício de 2016 (CNJ):

- metas Nacionais do Poder Judiciário e Específicas para a JT, de 2016 (CNJ) - As 
metas nacionais de 2016, estabelecidas para todos os órgãos do Poder Judiciário 
Brasileiro e as metas específicas estipuladas para o Judiciário Trabalhista, estão 
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disponíveis no site do CNJ, Página Inicial > Gestão e Planejamento> Metas > 
Metas 2016. O Setor de Estatística preparou planilhas Excel contendo fórmu-
las de acordo com o glossário publicado pelo CNJ, para auferir e monitorar o 
percentual de cumprimento das metas, efetuando o cadastramento dos dados 
decorrentes mensalmente no Sistema de Controle de Acesso do CNJ, através 
do link http:www.cnj.jus.br/corporativo;

b) das Metas da Justiça do Trabalho e do Plano Estratégico Institucional do TRT7 
2015/2020, no Sigest (CSJT):

- metas da Justiça do Trabalho e do Plano Estratégico Institucional do TRT7 
2015/2020. As metas da Justiça do Trabalho e do TRT7, planos estratégicos 
2015-2020, para o exercício de 2016, foram iguais. As primeiras podem ser vi-
sualizadas no sítio do CSJT na internet, Sobre o CSJT> Gestão Estratégica, e 
as segundas no sítio do TRT7, Institucional> Gestão Estratégica. O Setor de 
Estatística preparou planilhas Excel contendo fórmulas de acordo com o glossá-
rio publicado pelo CSJT para auferir e monitorar o percentual de cumprimento 
das metas, efetuando o cadastramento dos dados decorrentes mensalmente no 
Sistema de Gestão Estratégia da Justiça do Trabalho (SIGEST); 

c) para o anuário do Justiça em Números (CNJ):

- Justiça em Números (CNJ) - O Setor de Estatística realizou a coleta e a inserção 
dos dados para o anuário “Justiça em Números”, relatório extraído do sistema 
homônimo regulamentado pela Resolução CNJ nº 76/2009. Os dados coletados 
englobam as seguintes categorias gerais: insumos, dotações e graus de utiliza-
ção; levantam-se dados sobre despesas, pessoal, recolhimentos/receitas, infor-
mática e Área física. Informam-se, ainda, dados processuais referentes a litigio-
sidade, acesso à justiça, tempo de processo e tabelas processuais unificadas;

d) de Produtividade Mensal do Poder Judiciário (CNJ):

- módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário (CNJ). Com a publicação 
do Provimento CNJ nº 49/2015 da Corregedoria-Nacional de Justiça foi instituí-
do e regulamentado o Módulo de Produtividade Mensal do Poder Judiciário dos 
juízes e serventias judiciárias. Foi construída uma nova base de dados para a 
iniciação da consolidação do mencionado módulo com aproximadamente 1.110 
itens segmentados nas categorias “listagem de serventias”, “listagem de mu-
nicípios”, “listagem de competências”, “listagem de magistrados”, “listagem de 
status do magistrado”, “produtividade da serventia”, dentre outras. O Setor de 
Estatística procedeu ao envio dos dados referentes ao ano de 2015, conforme 
§ 2º do Artigo 2º do Provimento, assim como dos dados do exercício de 2016, 
os quais foram coletados, consolidados e transmitidos mensalmente, eletronica-
mente, através do Sistema de controle de Acesso do CNJ: no Módulo de Produ-
tividade Mensal;

e) de Produção dos Magistrados (CGJT):

- Produção dos Magistrados (Varas do Trabalho e Tribunal) (CSJT). Em conformi-
dade com o Provimento nº 1/2015 da CGJT – Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, e posteriormente com o artigo 141 da Consolidação dos Provimentos 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em vigor a partir de 16/3/2016, 
foram disponibilizadas mensalmente, no sítio do TRT7, relatórios da produção 
mensal dos magistrados de 1º e 2º Graus no banner “Produção dos Magistra-
dos”. Os relatórios informaram audiências realizadas, processos julgados, exe-
cuções iniciadas e encerradas, processos recebidos para relatar e revisar, saldo 
de processos nos gabinetes etc. Foram disponibilizadas também as estatísticas 
anuais de 1º e 2º Graus;
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f) das Conciliações Mensais (CNJ) e das Semanas de Execução e de Conciliação 
(CSJT e CNJ):

- Conciliações Mensais (CNJ) e Semanas de Execução e de Conciliação. Foram 
coletados e enviados mensalmente, em 2016, ao Conselho Nacional de Justiça 
o quantitativo dos processos conciliados com os respectivos valores de contri-
buição previdenciárias e imposto de renda/Ano (Anexo I);

O Setor de Estatística ainda coletou, consolidou, e alimentou, no(s) sistema(s) próprio(s) da-
dos relativos às seguintes iniciativas:

a) Semana Nacional de Conciliação (CSJT), de 13 a 17 de junho de 2016;

b) Semana Nacional de Execução (CSJT), de 19 a 23/9/2016;

c) Semana Nacional de Conciliação (CNJ), de 21 a 25/11/2016.

Gerenciamento De DaDos estatísticos

O gerenciamento de dados estatísticos, desde a implantação do Sistema de Gerenciamento 
de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão) pela Correge-
doria-Geral da Justiça do Trabalho, é processo de competência compartilhada entre o Setor 
de Estatística da SGE e a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI).

Os dados estatísticos são derivados da alimentação e inserção de movimentações realizadas 
pelos usuários (magistrados e servidores) nos sistemas processuais e administrativos (SPT1-
SPT2, PJe-JT, Mentorh, dentre outros), coletados mediante extrator de dados pela STI e re-
metidos ao TST para consolidação e disponibilização no e-Gestão.

O Setor de Estatística realizou a auditoria dos principais relatórios de dados com o objetivo de 
verificar inconsistências, promover a correção de incorreções e lapsos de precisão nas informa-
ções e, se necessário, emissão de parecer técnico, para submissão à Comissão do e-Gestão.

A unidade, ainda, prestou assessoria na parametrização da coleta de dados procedida pelo 
Sistema de Consulta a Dados Operacionais (SICOND), para construção de programas de 
consulta, assim como acompanhou as providências decorrentes da atualização dos manuais 
do e-Gestão de 1ª e 2ª Instâncias. 

relatórios De DaDos estatísticos

Durante o exercício de 2016, o Setor de Estatística, além dos relatórios prontos extraídos dos 
sistemas estatísticos, procedeu a elaboração de relatórios mediante demanda de diversas 
unidades do tribunal, tais como:

a) relatórios das Metas 1 e Meta 3 de 2016 por vara do trabalho, conforme solicitação 
da Corregedoria Regional do Tribunal; 

b) relatórios com dados estatísticos de 1ª e 2ª Instâncias solicitados pela Divisão de 
Comunicação Social;

c) relatórios referentes ao número e valores de conciliações, processos recebidos e 
julgados em determinado período, para unidades diversas do TRT7;

d) dados pertinentes à meta física da ação orçamentária Apreciação de Causas na 
Justiça do Trabalho (número de processos julgados) atingida no exercício de 2016, 
à Divisão de Orçamento e Finanças; 
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e) extração de dados estatísticos provenientes do SICOND para alguns Gabinetes no 
que concerne aos processos pendentes com o Relator no prazo e fora do prazo;

f) confecção de relatórios de movimentação processual para Gabinetes de Desem-
bargadores.

relatórios e informações sobre os resultaDos Do trt7

O Setor de Estatística compilou os dados estatísticos necessários aos seguintes documentos:

a) relatório de Indicadores e Metas do exercício de 2015 (disponível no sítio do TRT7);

b) relatório acerca do cumprimento das metas CNJ 2014 e 2015 (Demandante: 
Corregedoria do TST);

c) relatório sobre os processos sobrestados em virtude dos Incidentes de Uniformiza-
ção de Jurisprudência (IUJs) (Demandante: Corregedoria do TST).

assessoria no manuseio Dos sistemas estatísticos

Foi prestada assessoria e consultoria no uso dos seguintes sistemas:

a) Sistema Justiça em Números (CNJ);

b) Sistema de Metas Nacionais (CNJ);

c) Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça 
do Trabalho (e-Gestão/TST);

d) Sistema de Estatística da Conciliação (SISEC-CNJ);

e) Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho (SIGEST);

f) Sistema de Gestão de Projetos (Project.net-TRT7);

g) Sistema de Coleta de Dados Operacionais (SICOND-TRT7).

11.2 Setor de Gestão de projetos

Criado pela Resolução TRT n° 224/2010, o Setor de Gestão de Projetos (SGESP) abriga o 
Escritório de Projetos (criado pela Resolução nº 229/2011), gerido conjuntamente com a STI. 
No exercício de 2016, foram executadas as seguintes ações:

a) avaliação e encaminhamento das propostas de projeto oriundas das unidades ad-
ministrativas e judiciárias do TRT7;

b) suporte e apoio no desenvolvimento de projetos às unidades do TRT7;

c) acompanhamento dos projetos abrigados no project.net;

d) abertura e acompanhamento de projetos decorrentes de demandas das unidades 
do TRT7;

e) início do inventário de projetos, em atendimento a determinação da Presidência, 
em ação de controle interno;

f) início do processo de mapeamento para melhoria dos processos de gestão de pro-
jetos para posterior validação na reestruturação do EP-TRT7.
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ANEXOS
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 12 SECREtARiA dE tECnOlOGiA dA inFORMAçãO

Destacamos as principais atividades desenvolvidas durante o exercício 2016 na Secretaria de 
Tecnologia da Informação:

a) gerenciamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas divisões e 
setores desta Secretaria;

b) participação de reuniões estratégicas visando o alinhamento das ações de TI com 
as ações da Administração;

c) participação de reuniões e eventos promovidos por Órgãos do Poder Judiciário 
Trabalhista;

d) acompanhamento da execução do planejamento estratégico de TI (PETI 2015-
2020) e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação de 2016(PDTI-2016);

e) participação na Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação para 
2016;

f) acompanhamento das Auditorias realizadas na Secretaria e revisão das informa-
ções repassadas aos questionários do Comitê Nacional de Gestão Tecnologia da 
Informação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

g) participação direta no desenvolvimento e implantação do Sistema de Gestão Orça-
mentária (SIGEO);

h) participação no projeto de implantação do sistema de Gestão de Pessoas da Justi-
ça do Trabalho (Comitê Gestor);

i) participação como membro do Comitê Gestor Nacional do Sistema Integrado de 
Gestão de Pessoas (SIGEP-JT);

j) participação como membro do Comitê Gestor Nacional do Sistema Integrado de 
Gestão Orçamentária(SIGEO-JT).

12.1 Gabinete da Sti

Atividades realizadas pelo Gabinete da STI:

a) expedição de memorandos, ofícios, despachos, pareceres e demais documentos que 
tramitaram na STI em meio físico e eletrônico, tais como o PROAD e o Malote Digital;

b) fiscalização administrativa de contratos de TI;

c) gerenciamento do projeto de implantação do sistema de Gestão de Pessoas da 
Justiça do Trabalho;

d) gerenciamento do processo de suporte/manutenção do sistema de gestão de RH/
Folha do Tribunal – Mentorh;

e) apoio nas Auditorias da STI e na revisão das informações repassadas aos ques-
tionários do Comitê Nacional de Gestão Tecnologia da Informação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ);

f) acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas divisões e setores da STI;
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g) participação no Comitê de governança de TI e no Comitê Gestor de TI, elaboração 
e publicação de suas Atas;

h) participação na elaboração e acompanhamento do PDTI-2016;

i) participação na elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informa-
ção para o período 2015-2020;

j) acompanhamento da frequência e atividades do estagiário do Gabinete da STI;

k) participação de reuniões e eventos promovidos por Órgãos do Poder Judiciário 
Trabalhista.

12.1.1 Setor de planejamento de ti

Atividades realizadas pelo setor:

a) acompanhamento do Planejamento Estratégico de TI (PETI);

b) atualização dos indicadores estratégicos de TI no “site” da STI;

c) elaboração de relatórios para o acompanhamento da execução das ações defini-
das no Plano Diretor de Tecnologia da Informação de 2016;

d) auxílio na elaboração e consolidação do Plano de Ações e Contratações de TI 2017;

e) manutenção dos dados estratégicos de TI no sistema de planejamento estratégico 
(SIGEST);

f) levantamento e publicação dos Contratos de Tecnologia da Informação vigentes no 
site da Secretaria de Informática;

g) planejamento e auxílio nas contratações de treinamentos para Servidores de Tec-
nologia da Informação;

h) atualização e publicação de documentos no site da Secretaria de Informática, den-
tre eles, relatórios para acompanhamento das ações desta Secretaria;

i) elaboração, em conjunto com o Setor de Segurança da Informação, da proposta de 
restruturação da Secretaria de Tecnologia da Informação visando atender a Reso-
lução CNJ nº 211/2015, protocolado no PROAD 4882/2016;

j) auxílio na execução das tarefas do Gabinete da STI:

- elaboração de memorandos, ofícios, despachos e trâmite de processos adminis-
trativos eletrônicos (PROAD); solicitação de materiais de consumo; 

- encaminhamento de documentos oficiais através de malotes digitais; 

- elaboração de pautas para reuniões do Comitê Gestor de TI e Comitê de 
Governança de TI; 

- elaboração de atas de reuniões do Comitê Gestor de TI; 

- auxiliar no companhamento da frequência e atividades do estagiário lotado no 
Gabinete da STI;
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k) auxílio no inventário dos bens da Secretaria de Informática;

l) contribuição para as respostas e compilação dos questionários de auditorias reali-
zadas por órgãos externos (TCU, CSJT, CNJ);

m) atualização dos processos de Planejamento e Comunicação da STI;

n) elaboração da proposta de diretrizes de Planejamento e Avaliação de desempenho de TI;

o) colaboração para elaboração do questionário de pesquisa de satisfação de TI;

p) participação das reuniões do Comitê de Gestão de TI;

q) registro e controle de demandas e atividades no sistema Jira;

r) elaboração de relatório de atividades do Setor de Planejamento de TI e consolidação 
do relatório de atividades da STI.

12.1.2 Setor de Escritório de processos

Atividades realizadas pelo setor:

a) participação em reuniões do CPqD para implantação de processos ITIL;

b) implantação do Scrum na Divisão de Desenvolvimento de TI, atuando como Scrum 
Master, e acompanhamento da implantação do Scrum na Divisão de Infra-estrutura 
e na Secretaria de Controle Interno;

c) organização do Grupo Regional e Sustentação e Desenvolvimento do PJe, oriundo 
do termo de acordo de cooperação assinado entre o TRT7 e o CSJT;

d) desenvolvimento do Processo de Software do TRT da 7ª Região (PDS-TRT7).

12.1.3 Setor de Escritório de Segurança

O Setor de Escritório de Segurança realizou as seguintes atividades:

a) elaboração da proposta de revisão da Política de Segurança da Informação(Portaria 
TRT7.DG nº 426/2016), abordando o aprimoramento do conteúdo e também a se-
paração da mesma da Política de Segurança Institucional (PROAD nº 354/2015);

b) elaboração, em conjunto com a Setor de Planejamento de TI, da proposta de res-
truturação da Secretaria de Tecnologia da Informação visando atender a Resolu-
ção CNJ nº 211/2015, protocolado no PROAD 4882/2016;

c) participação no curso de capacitação “Gestão de Segurança da Informação“, 
realizado pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP) em Belém/PA no período de 
19 a 23/09/2016;

d) elaboração de respostas às auditorias e questionários de TI realizadas em 2016 
pelo Controle Interno do TRT7, CSJT, TCU e CNJ, nos temas relativos principal-
mente às aquisições e gestão de segurança da informação;

e) criação do Plano de Ação para o Escritório de Segurança da Informação;
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f) participação no curso de capacitação “Critérios de Sustentabilidade de acordo com 
a Resolução CSJT nº 103/2012 “, realizado em 05/04/2016, na Escola Judicial do 
TRT da 7ª Regão;

g) estabelecimento de Norma, em conjunto com a DITI, para armazenamento de en-
trada e saída de materiais dos Centros de Processamento de Dados do TRT7 - Cir-
cular STI.DITI nº 001/2016;

h) formalização da designação, por meio da PORTARIA TRT7.STI Nº 01, de 27 de 
maio de 2016, dos Servidores responsáveis pelo processo de cópia de segurança e 
de restauração de sistemas, aplicativos, dados e de documentos no âmbito do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em atendimento ao Art. 6º - item 6.4 - da 
norma complementar 01/NC/STI/SESTI - Ato TRT 7 nº 227, de 29 de maio de 2013;

i) participação no curso de capacitação “Boas práticas de acompanhamento e fiscali-
zação de contratos administrativos” nos dias 17 e 18/11/2016 na Escola Judicial do  
TRT da 7ª Região;

j) emissão de recomendação técnica à DITI para padronização da infraestrutura de 
sistema operacional no ambiente de SGBD, com o propósito de viabilizar/otimi-
zar a execução das atividades de gestão de vulnerabilidades técnicas (Memo 
STI.ESI nº 02/2016); 

k) planejamento (início dos estudos técnicos preliminares) visando a contratação de 
serviços de sustentação de infraestrutura de TI;

l) participação, na condição de membro, nos trabalhos do Comitê Temático de Gover-
nança de TI do CSJT;

m) participação, no papel de Mestre Scrum, em todas as reuniões quinzenais de refi-
namento e planejamento de Sprint da DITI;

n) participação, no papel de Mestre Scrum, em todas as reuniões quinzenais de revi-
são e retrospectiva da Sprints da DITI, incluindo a elaboração do relatório quinze-
nal de acompanhamento das métricas de produção;

o) condução de todo processo de planejamento e licitação visando o registro de pre-
ços para expansão dos sistemas de armazenamento de dados do Processo Judi-
cial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PE TRT 7 nº 21/2016 – demanda nacional);

p) apoio à DITI na fiscalização das etapas de fornecimento do Container Data Center 
(processo 1732/2015);

q) acompanhamento das ações para efetiva implantação dos testes trimestrais de 
recuperação do PJe utilizando a cópia de segurança (validação backup);

r) atuação no planejamento e licitação nas seguintes demandas da DITI:

- Processo nº 56/2016 – serviços de cabeamento lógico;

- Processo nº 372/2016 – extensão de garantia para os servidores blades;

- Processo nº 373/2016 – servidores de rede para as Varas do Interior;

- Processo nº 3689/2016 – expansão de storage (demanda local e nacional).
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12.2 diViSãO dE dESEnVOlViMEntO dE tECnOlOGiA dA 
inFORMAçãO

Atividades realizadas pela Divisão:

a) gerenciamento e orientação das atividades executadas pelos setores da Divisão; 

b) gestão de contrato continuado de solução para Gerenciamento de Serviços de TIC;

c) validação de contagem de Pontos de Função para manutenção evolutiva do Mentorh;

d) avaliação de ferramentas privadas e públicas para implantação no TRT da 7ª Região;

e) atividades administrativas: relatórios, memorandos, ofícios e outras atividades ine-
rentes à divisão;

f) gestão do Portfólio de Soluções sob orientação desta divisão (autorização, acompanha-
mento, encerramento) – 22 ações estratégicas de TI entregues conforme PDTI 2016/17;

g) gestão das pessoas subordinadas na divisão (férias, licenças, cartão-ponto etc);

h) acompanhamento na execução da Resolução Entic do Judiciário (CNJ 211/2015);

i) participação na Comissão Permanente de Avaliação de Documentos;

j) participação como Dono de Produto (Product Owner) no ciclo de desenvolvimento 
da soluções;

k) gestão do acordo de interoperabilidade entre o TRT e o Ministério Público do Tra-
balho da 7ª Região (MNI);

l) interação com outros Tribunais Regionais do Trabalho sobre processo e desenvol-
vimento de softwares;

m) gestor da implantação do programa de acessibilidade nos sítios do TRT (v-Libras);

n) apoio na implantação da metodologia Scrum nas outras divisões da Secretaria de 
Tecnologia da Informação;

o) gestor técnico na implantação da Biblioteca Digital no Trt da 7ª Região;

p) desenvolvimento de estatísticas e relatórios em sistema informatizado para con-
templar as Metas 2,4 e 6 do CNJ;

q) análise dos sistemas nacionais fornecidos pelos órgãos superiores: Sistema Nacional de 
Audiências (CNJ), Sistema de Conciliação Nacional (CNJ), Semana da Conciliação (TST);

r) gestor do projeto SGM que realiza auxiliar o cálculo para gratificação de acúmulo 
de exercício judiciário;

s) responsável pela integração de ferramentas de desenvolvimento (Jira com GitLab);

t) participação com o TST para criação do documento de manutenção eletrônica 
de documentos;

u) análise de soluções de outros regionais: Gestão de certificado digital, Pauta Digital 
e JusLaboris;
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v) participação no CONIP 2016 e no Primeiro Encontro para Fomento do Desenvolvi-
mento do Pje;

w) gestor técnico do projeto que realiza estatística de estações de trabalho ligadas;

x) preenchimento de formulários e relatórios para auditoria de órgãos superiores 
(CSJT, CNJ e TCU);

y) participação no inventário de materiais alocados na DDTI.

12.2.1 Setor de projetos de infraestrutura

Atividades desenvolvidas pelo setor em 2016:

a) desenvolvimento de Provas de Conceito de novas tecnologias (React.js e Angular.js);

b) desenvolvimento de uma nova arquitetura de software baseada em serviços REST 
para os projetos do TRT7, utilizando Java EE e Javascript (React.js);

c) criação de frameworks para desenvolvimento de serviços REST e aplicações 
Javascript, que serão utilizados nos novos projetos do TRT7, juntamente com o 
framework Java já existente;

d) criação de um projeto base para o desenvolvimento de aplicações Javascript;

e) desenvolvimento da primeira versão da biblioteca de componentes Javascript do TRT7;

f) participação no desenvolvimento do projeto Integração TSE, utilizando a nova ar-
quitetura de software do TRT7;

g) automatização de procedimentos rotineiros na ferramenta Pentaho:

- atualização de tabelas de homologação e desenvolvimento, correção de erros no 
e-Gestão e Sicond, recuperação da listagem de computadores ligados a partir 
da pasta da rede; 

h) migração do sistema de consulta de portarias e documentos do Setor de Arquivo 
do TRT para a versão 2007 do MS-Access, permitindo assim que o sistema opera-
cional das máquinas deste setor sejam migradas do Windows XP para Windows 7;

i) atualização de SO e homologação dos aplicativos para SO WIN7 dos computadores 
da sala de sessões em conjunto com Infraestrutura e Divisão de Relacionamento 
com o Cliente;

j) montagem de ambiente de implantação para novas versões do Sgrh e FolhaWeb;

k) implementação das rotinas de migração de documentos para a biblioteca digital.

12.2.2 Setor de projetos de Sistemas

O Setor de Projetos de Sistemas realizou as seguintes atividades:

area aDministratiVa:

a) desenvolvimento do projeto Integração TSE, utilizando a nova arquitetura de software 
do TRT7;
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b) implantação em homologação do novo Sistema de Diárias e Passagens;

c) estudos e implantação em homologação da biblioteca digital do TRT7;

d) novo programa estatístico para controle de estações de trabalho ligadas;

e) desenvolvimento de um Programa de Estatísticas do Sicond referente ao sistema 
Proad e Scmp;

f) implantação/Configuração/Treinamento de planilhas disponibilizadas pelo MPOG 
para gerenciamento das contas vinculadas ao setor responsável por controle de 
contratos, na DG, neste regional;

g) levantamento de requisitos e prototipagem de novas telas para o Sistema ENAMAT 
da Escola Judicial do TRT 7;

h) levantamentos de requisitos para implantação da página do Núcleo de Conciliação;

i) planejamento e avaliação de implantação do sistema de Prontuário Eletrônico;

j) análise e correção de jobs pentaho de migração, em especial, funcionalidade rela-
cionadas aos provimentos, pensionistas, datas de aposentadoria e óbito;

k) planejamento de Contratação do e-Consig:

- elaborar minutas do Estudo de viabilidade técnica de contratação de TIC, Susten-
tação de Contrato, Análise de risco da contratação e Estratégia de Contratação;

- validação de Termo de Referência e demais artefatos da contratação;

- adaptação do Sistema da Escolha Judicial às regras definidas pela Escola Judi-
cial do TRT7;

l) elaboração e manutenção de scripts de sustentação no sistema SuportePJE;

m) extração de informações de certificados digitais das bases de dados do PJe para 
possibilitar - gerenciamento de datas de expiração pela Divisão de Relacionamento 
com o Cliente;

n) extração de dados do Mentorh para SIPREV:

- seminário em Brasília sobre a qualidade dos dados;

- validação dos dados em XML para envio.

area JuDiciária:

a) desenvolvimento de relatórios relativos ao Sistema de Precatórios;

b) implementação de funcionalidade de remessa de ofícios precatórios no Portal de 
Serviços;

c) alteração na pesquisa de jurisprudência (legado) para incluir resoluções e despachos;

d) implementação e Implantação da integração entre o PJe e o SPE Correios;
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e) desenvolvimento da emissão de Certidão de Ações Trabalhistas através do Portal 
de Serviços do TRT7;

f) desenvolvimento da emissão de Certidão de Prática Forense através do Portal de 
Serviços do TRT7;

g) atualização do Portal de Serviços para permitir geração de PDF que contém docu-
mentos dos sistemas SPT1 e SPT2;

h) atualização do Pauta Digital para permitir a geração PDF que contém documentos 
dos sistemas PJE1 e SPT1;

i) elaboração de tarefas agendadas para verificação de consistência de cadastros de 
procuradorias no PJE1 e PJE2;

j) adaptação e atualização da ferramenta Conversor CLE para viabilizar a conversão 
dos processos físicos para o meio eletrônico (PJE-CLE);

k) elaboração de relatórios solicitados sob demanda relacionados aos sistemas 
judiciais;

l) criação de modelos de notificação no PJe 2º Grau, via DEJT no 2º grau, para uso 
com o sistema SPE.

12.2.3 Setor de projetos de Suporte

Atividades realizadas:

a) atualização do Sistema de Processos Trabalhistas do 1º Grau (SPT1) para permitir 
assinatura digital nos expedientes gerados em pdf;

b) atualização do Sistema de Processos Trabalhistas do 2º Grau (SPT2) para permitir 
assinatura digital nos expedientes gerados em pdf;

c) atualização do Sistema da Central de Mandados (SCEM) para permitir assinatura 
digital nos expedientes gerados em formato pdf;

d) atualização do Sistema de Precatórios (PREC) para permitir assinatura digital nos 
expedientes gerados em formato pdf;

e) atualização do Portal de Serviços para permitir assinatura digital nos expedientes 
gerados em PDF nos sistemas SPT1, SPT2, SCEM e PRECATÓRIOS;

f) atualização do Sistema de Processos Trabalhistas do 1º Grau (SPT1) para viabilizar 
a conversão dos processos físicos para o meio eletrônico (PJE-CLE);

g) adequação das consultas que compõem o Sistema E-gestão às regras do novo ma-
nual da versão 4.4 e envio das remessas dos meses de fevereiro a setembro de 2016;

h) adequação dos Sistemas SPT1 e de Arquivo para o inventário dos processos arqui-
vados nas Varas do Interior bem como o motivo da guarda permanente, permitindo 
o cadastro de processos que não se encontravam na base de dados;

i) atualização do Sistema de Processos Trabalhistas do 1º Grau (SPT1) para adequá-
lo ao sistema de microfilmagem do Setor de Arquivo do TRT, eliminando assim o 
sistema muito antigo desenvolvido no MS-ACCESS;
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j) participação das reuniões do comitê do E-Gestão;

k) evolução e Manutenção do Portal de Serviços do TRT7;

l) manutenção dos sistemas de Identidade Funcional e Crachá;

m) evoluções e manutenção do SIGEO:

- acompanhamento de implantação das versões 3.3.1, 3.3.2, 3.3.2.1, 3.4.0 e 3.4.0.2;

- procedimentos de manutenção na base de dados, jobs do pentaho e resolução 
de chamados;

n) evoluções e manutenção do SCMP;

o) participações no comitê de depreciação de bens e no programa de multiplicadores 
do SCMP;

p) execução de rotinas técnicas para apoiar depreciação do Grupo 35, de acordo com 
o processo 10668/2015;

q) suporte técnico ao TRT20 e TRT21 para implantação do SCMP;

r) visita técnica e apresentação de curso para implantação do SCMP no TRT21;

s) apoio a procedimentos de rotina da gestão de material e patrimônio;

t) acompanhamento, geração de e-mails e relatórios com informações do pré-inventário 
2016, além de capacitar a Central de Serviços para atendimento;

u) apresentação do sistema SCMP para Secretaria do Controle Interno - Perfil Auditoria;

v) suporte operacional ao Setor de Folha:

- criação de planilha de atualização de passivos;

- cálculo dos valores referentes aos 13,23%;

- cálculo das diferenças de férias referentes à mudança na resolução de férias;

- manutenção do sistema de cadastro de recibos médicos.

12.2.4 Setor de Sistemas de informação

Atividades realizadas:

a) alterações/Configurações do sistema PJe mediante solicitação do CSJT;
 
b) homologação das versões disponibilizadas no ano de 2016, do sistema PJe 

(1.12.0.2; 1.12.1; 1.13.0 e 1.14.0);

c) implantação das versões disponibilizadas no ano de 2016, do sistema PJe (1.12.0; 
1.12.1.4 e 1.13.0);

d) implantação das versões disponibilizadas no ano de 2016, do sistema PROAD 
(2.19.2-3; 2.19.3-0 e 2.19.4-0);
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e) atualização/Treinamentos do sistema e-Recurso versões 2.2.4 - 2.3.1 - 2.5.1;

f) homologação e treinamento das versões do sistema PJe-Calc (1.0 - 2.0) para 
servidores do 1º grau;

g) homologação e Testes da versão do DEJT 6.4. que disponibilizou a pesquisa per-
sonalizada aos advogados, e, juntamente com a Comunicação Social, disponibili-
zação de material de treinamento para a OAB/CE;

h) atualizações diversas nas configurações de assuntos do PROAD;

i) participação em reuniões dos comitês gestores do PJe e PROAD;

j) participação das reuniões e acompanhamento das semanas nacionais de conciliação;
 
k) participação em reuniões do Comitê Gestor Regional do PJe;

l) adequações ao ambiente técnico do CSJT;

m) evoluir módulo de processamento para compatibilidade com a versão 2.0 do 
extrator do e-Gestão/PJe-JT;

n) permitir a inativação de programas de estatísticas (configurável para solicitação ou 
para visualização).

o) apresentações do Sicond para equipes de primeira e segunda instância do TRT7, 
além de servidores do TRT5, TRT6, TRT14 e TRT20;

p) sustentação do Sicond Nacional (através da resolução de pendências no Jira 
do CSJT);

q) adequações do sistema nacional Sicond ao ambiente técnico do CSJT;

r) inclusão do manual de usuário do Sicond na Wiki do CSJT;

s) relatórios estatísticos necessários para Correição do TRT7 em 2016 pela Correge-
doria Geral da Justiça do Trabalho;

t) relatórios estatísticos (programas de estatísticas) disponibilizados no Sicond:

- Centrais de mandados 1º grau - produtividades e pendências;

- Centrais de mandados 2º grau - produtividades e pendências;

- Corregedoria - processos pendentes no e-Gestão;

- CNJ - justiça em números 2015;

- DG - Computadores ligados;

- Gabinetes de Desembargador - processos pendentes;

- Gabinetes de Desembargador - produtividade;

- Precatório - Precatórios e rpvs da união pendentes;
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- Presidência - processos pendentes no e-Gestão;

- SJ - processos pendentes;

- TRT - prazos médios;

- TRT - processos em andamento no pje ou e-Gestão;

- Turmas/Pleno - processos pendentes;

- Varas do trabalho - audiências realizadas;

- Varas do trabalho - demandas e produtividades;

- Varas do trabalho - processos pendentes;

u) ajustes nos serviços já existentes para adequação à nova arquitetura de desenvol-
vimento de software;

v) permitir a inativação de programas de estatísticas (configurável para solicitação ou 
para visualização);

w) relatórios gerenciais:

- TCU - Demonstrativos de Despesas com Pessoal;

- CSJT - Justiça em Números - Despesa de Pessoal e Encargos;

- Anajustra - Fichas Financeiras do Associados participantes da ação 13,23%;

- Anajustra - Informações dos associados - Inclusão de informações de GAS e AQ;

- diárias pagas de Juízes;

- CSJT - PAE - Converter planilhas Excel para planilhas da plataforma Google Docs;

- RDI 64/2016 - Referente à GECJ;

- CSJT - PAE - Criar/Ajustar planilha de cálculo do Abono Variável.

12.2.4.1 Assessoria técnica de internet e intranet

Atividades realizadas em 2016:

a) resolução de requisições/incidentes reportados por usuários no sistema de chama-
dos e por e-mail;

b) manutenção e publicação de conteúdo enviado por diferentes setores do tribunal 
para divulgação nos sites do TRT7 e intranet;

c) manutenção e publicação do conteúdo nos sites do Memorial, Divisão de Assistên-
cia ao Servidor, Secretaria de Tecnologia da Informação, Escola Judicial, Trabalho 
Seguro, Trabalho Infantil;

d) manutenção dos sítios: Escritório de Projetos, Planejamento Estratégico e Processo 
Judicial;
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e) criação de Indicadores do PETIC 2015-2020, com agendamento de rotinas para 
atualização dos dados e dashboard para visualização pela área de gestão de TI;

f) mudanças no formulário da Central de Manutenção na Intranet;

g) implantação dos indicadores de pesquisa de satisfação interna e externa;

h) implantação dos indicadores de indisponibilidade para Pje;

i) implantação do indicador de resolução de incidentes do Pje;

j) mudança na forma como são publicadas as indisponibilidades no site do Pje;

k) mudanças de layout na página inicial do TRT7 a pedido da Comunicação Social;

l) implantação da TV7 na Intranet;

m) criação de formulário para requisição de certidões trabalhistas no site;

n) diversos ajustes para disponibilizar a intranet para acesso externo (extranet);

o) criação de formulário da Excelência Funcional na intranet;

p) criação de formulário de apadrinhamento de crianças na intranet.

12.3 diViSãO dE inFRAEStRUtURA dE tECnOlOGiA dA 
inFORMAçãO

A Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação realizou as seguintes atividades:

a) gerenciamento e orientação das atividades executadas pelos setores vinculados à 
Divisão de Infraestrutura de TI;

b) acompanhamento da atividades de resolução de incidentes, requisições e proble-
mas envolvendo a Infraestrutura de TI;

c) contratação de serviço especializado em suporte ao sistema operacional LINUX para o 
processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho em face de ação nacional do CSJT;

d) contratação de fornecimento de subscrições de serviços de suporte técnico, atuali-
zação e suporte técnico especializado para servidores de aplicação JAVA em face 
de ação nacional do CSJT;

e) contratação de serviço de suporte ao Bando de Dados PostgreSQL para o proces-
so judicial eletrônico da Justiça do Trabalho em face de ação nacional do CSJT;

f) contratação de extensão de garantia para equipamentos do tipo FIREWALL;

g) contratação de extensão de garantia para equipamentos do tipo Filtro de Conteúdo WEB;

h) contratação de extensão de garantia para equipamentos servidores Blade DELL 
que sustentam os sistemas de TI do TRT7;

i) contratação de fornecimento de novos servidores de rede para as Varas do Tra-
balho do Interior;
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j) contratação de fornecimento de cofre para armazenamento de fitas LTO (backup);

k) contratação de fornecimento de expansão da solução de armazenamento de dados 
(STORAGE);

l) contratação de fornecimento de certificado digital para os servidores de aplicação 
PJe e SIF;

m) recebimento definitivo da solução de data center redundante (site backup);

n) recebimento definitivo de hardware e software necessários para equipar o 
data center redundante (site backup);

o) moving de equipamentos do site principal para o site backup;

p) contratação de serviços de reparos e instalação de novos pontos de rede no cabe-
amento lógico dos prédios sede, Anexo I e II do TRT e Fórum Autran Nunes;

q) fiscalização e gerenciamento das contratações vigentes.

12.3.1 Setor de Ambiente de ti

O Setor de Ambiente de TI realizou as seguintes atividades:

a) manutenção e administração de solução de segurança para estações de trabalho 
e servidores, Kasperky Security;

b) administração dos sistemas operacionais Windows (2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012 
e 2012 R2) instalados nos servidores microprocessados do TRT, Fórum e Varas do 
Trabalho do interior;

c) manutenção e administração de solução de segurança para estações de trabalho e 
servidores, Kasperky Security;

d) gerenciamento dos serviços Windows Dns, Dhcp, Wsus, Remote Assistance, File 
Serve e AD; 

e) gerenciamento dos serviços VNC, Java, Adobe Reader e Flash; 
 
f) administração e gerenciamento de políticas das estações de trabalho e servidores; 

g) gerenciamento de cotas e controle de conteúdo armazenado nas pastas de servi-
dor de rede; 

h) manutenção preventiva nos servidores instalados nas Varas do Trabalho do Interior 
do Estado; 

i) configuração e Operação do Servidor que hospeda o serviço do SIPREV; 

j) gerência dos servidores Vmware do interior; 

k) manutenção de proxy LDAP em balanceamento de carga; 

l) solução de problemas, incidentes e requisições de chamados; 

m) migração/Atualização Atendimento a 2.631 chamados através do sistema de ge-
renciamento de chamados Assyst; 
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- atendimento telefônico para abertura de chamados e suporte imediato de TI; 

- troca das estações de todas as varas por equipamentos novos, com exceção das 
estações das salas de audiência; 

- desmontagem das estações recolhidas das varas para posterior transporte até a 
sede do Tribunal;

- desligamento parcial de impressoras nos setores do Fórum, a fim de adequar o 
uso das impressoras com a Política de Equilíbrio Orçamentário do TRT7 (Ato 
57/2016 da Presidência); 

- instalação e configuração de impressoras e scanners;Instalação e configuração 
de máquinas e equipamentos (leitora de cartão digital, estabilizador etc.); 

- troca de toner e cilindro de impressoras;

- instalação e desinstalação de programas;

- desobstrução de papel nas impressoras;

- formatação de microcomputadores;

- orientação e retirada de dúvidas dos usuários sobre o funcionamento do SPT1, 
Central de Mandados, Arquivo e Protocolo de Petições;

 
- orientação sobre a utilização do Portal de Serviços;Cadastramento de advoga-

dos no SPT1, quando o Diretor de Vara ou outro servidor com competência para 
cadastramento não estiver presente; 

- emissão de certificados digitais para os servidores e magistrados, bem como 
orientação sobre a utilização do mesmo;

- identificação de problemas nos serviços de TI disponibilizados para os clientes e 
repasse para os responsáveis por cada serviço;

- orientação aos advogados sobre a utilização do Portal de Serviços;

- atuação no processo de transferência de conhecimento, orientação e fiscalização 
do contrato de atendimento de TI, finalizado devido à não renovação do mesmo;

 
- atuação em projetos da DRC através da execução de 54 atividades registradas 

no JIRA;

- treinamento e acompanhamento dos novos estagiários.de alguns serviços/servi-
dores para plataforma de SO moderna, Windows Server 2012;

n) manutenção do DFS em alguns recursos fornecidos via compartilhamento do Win-
dows, ex: Oraaplic (Sistemas legados Forms); 

o) participação no planejamento da contratação de novos equipamentos servido-
res (Lenovo X3550 M5) para substituição dos que estão em uso atualmente (IBM 
X3550 M4);

p) liberação de atualizações para sistemas legados, forms;

q) gerenciamento de liberação de Boletins de Segurança da Microsoft; 



210 tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

r) apoio à Divisão de Infraestrutura na fiscalização de contratos, sala-cofre e Aquisi-
ção de Servidores de Rede;

s) cadastro na ferramenta de monitoramento de todos os ativos Windows Server.

12.3.2 Setor de Garantia de Serviços

O Setor de Garantia de Serviços realizou as seguintes atividades:

a) administração e manutenção das áreas de dados na solução corporativa de arma-
zenamento (storage);

b) administração e manutenção da rede de armazenamento (SAN);

c) apoio à Divisão de Infraestrutura na fiscalização dos contratos de suporte e aquisi-
ções relativas aos storages e switchs SAN;

d) ampliação da solução corporativa de armazenamento (storage) para suportar o 
data center de contingência “site backup” do TRT7;

e) ampliação da solução corporativa de armazenamento (storage) para suportar o cresci-
mento do sistema Pje em acordo com recomendação e recursos fornecidos pelo CSJT;

f) administração e manutenção dos ambientes de virtualização VMware (produção, Pje 
e homologação) do data center (sala-cofre) do TRT7, fórum Autran Nunes e interior;

g) substituição por equipamentos atualizados dos servidores que executam os ambientes 
de virtualização VMware (Pje e homologação) do data center (sala-cofre) do TRT7;

h) ampliação das áreas de armazenamento destinadas aos sistemas corporativos, 
Pje e banco de dados Oracle;

i) atualização da solução de certificação digital utilizada na rede corporativa utilizada 
Tribunal;

j) atualização tecnológica da solução de acesso via Internet a sistemas corporativos 
(Gabinete Virtual) do TRT7;

k) implantação de configurações para otimização do uso de espaço no storage pelos 
ambientes secundários do PJe, a citar homologação e consulta;

l) acompanhamento da mudança e instalação dos equipamentos adquiridos para o 
data center de contingência “site backup” do TRT7;

m) configuração do sistema e rede de armazenamento (storage e SAN Switches) no 
data center de contingência “site backup” do TRT7;

n) administração e manutenção dos equipamentos servidores existentes nos data 
centers, sala-cofre e contingência, do TRT7;

o) monitoramento e gerenciamento nos data centers, sala-cofre e contingência, do 
TRT7;

p) acompanhamento da geração de informações atuariais do corpo de servidores do 
TRT7 e encaminhamento para a Previdência Social (SIPREV);

q) migração/atualização de serviços de rede para servidores para plataforma de SO 
atualizada, baseada em Windows Server 2012;
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r) suporte consultivo e executivo para as atividades de administração relacionadas ao 
ambiente de servidores baseados em Windows (2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012 e 
2012 R2) instalados nos servidores microprocessados do TRT, Fórum Autran Nu-
nes, Fóruns e Varas do Trabalho no interior.

12.3.3 Setor de Suporte de nível 3

a) suporte ao ambiente de infraestrutura computacional do PJe e suas aplicações 
satélites, tais como Consulta Processual, Sistema de Interoperabilidade Financeira 
(SIF), Sistema de Cálculos (PjeCalc), Sistema de Gestão Interna de Gabinete e 
Secretaria (Gigs) e Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI);

b) suporte ao ambiente de infraestrutura computacional das diversas aplicações web 
disponibilizadas pelo Tribunal, tais como Intranet, Gerenciamento de Serviços de 
TI, Portal de Serviços, Proad, SCMP, Sigeo e Site;

c) gerenciamento e controle das políticas e dados de backup armazenados nos servi-
dores da sala-cofre, Fórum Autran Nunes e interior;

d) apoio à Divisão de Infraestrutura de TI na fiscalização e na gestão de contratos;

e) apoio à contratação e à implantação dos equipamentos relacionados ao novo Data 
Center de contingência do Tribunal;

f) apoio no gerenciamento dos equipamentos que compõem a sala-cofre do Tribunal;

g) implantação do ambiente de infraestrutura computacional da nova solução de Ges-
tão de Recursos Humanos SGRH;

h) suporte à implantação do novo ambiente de Extranet do Tribunal;

i) suporte à infraestrutura computacional para a nova arquitetura de desenvolvimento 
de software do Tribunal, incluindo CAS, Controle de Acesso e Suporte Pje;

j) migração e atualização de computadores servidores para a plataforma Oracle En-
terprise Linux;

k) instalação, configuração, manutenção e atualização dos computadores servidores 
que fazem uso do sistema operacional Linux;

l) monitoramento dos serviços executados sobre a plataforma Linux;

m) implantação do sistema de monitoramento de aplicações CA APM para o Pje;

n) atualização do sistema de certificação digital do ambiente web do PJe;

o) implantação de configurações para otimização do uso de recursos de processa-
mento e memória dos ambientes do Pje;

p) apoio à administração dos ambientes de virtualização Vmware da sala-cofre do Tribunal;

q) atendimento aos chamados para disponibilização de aplicações web, controle de 
acesso a servidores microprocessados, bem como serviços diversos relacionados 
ao ambiente Linux;

r) atendimento aos chamados relacionados à criação e disponibilização de caixas de 
correio eletrônico para os servidores do Tribunal.
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12.3.3.1 Assessoria técnica de banco de dados

a) manutenção dos bancos de dados do TRT7 do PJe, sistemas legados e intranet;

b) atualização de software do SGBD do ambiente de homologação do PJe para 
versão 9.6;

c) aprimoramento das rotinas de backup e restore das bases dos ambientes de intranet, 
internet, PJe, sistemas legados, Risk Manager e Volare;

d) monitoramento ativo do consumo dos recursos nos bancos de dados da intranet, 
internet, PJe, sistemas legados, Risk Manager e Volare;

e) realização de atividades relacionadas com atualização/instalação de sistemas 
(SCMP, SIGEO, PROAD, ASSYST, SGM, SGRH de homologação e SICOND);

f) movimentação de dados dos sistemas legados para novas áreas de armazenamento;

g) manutenção do ambiente para Oracle Homologação (rachomolog);

h) desativação da base de homologação antiga (trtora11);

i) instalação da ferramenta de monitoramento enterprise manager 12c no novo am-
biente de homologação (rachomolog);

j) configuração de ambientes PJe para desenvolvimento e homologação de sistemas 
administrativos e de scripts do CSJT;

k) registro e controle de demandas e atividades no sistema Jira.

12.3.3.2 Assessoria técnica de Redes

A Assessoria Técnica de Redes realizou as seguintes atividades:

a) monitoramento dos links de dados do interior (VPN e MPLS);

b) monitoramento e gerenciamento dos links de acesso à Internet;

c) identificação e solução de problemas provenientes da rede lógica do TRT, Fórum e 
Varas do Interior;

d) atualização de firmware nos ativos de redes pertencentes ao Tribunal;

e) manutenção do software de monitoramento e configuração de alertas de rede;

f) manutenção do software de gerenciamento de ativos de rede;

g) verificação dos boletins de segurança Cisco/Aruba/McAfee/HP;

h) disponibilização do software de monitoramento para acompanhamento da Central 
de Serviços de TI;

i) monitoramento e acompanhamento do sistema de filtro de conteúdo;

j) execução de mudanças requisitadas para filtro de conteúdo Web;

k) execução de mudanças requisitadas para regras no firewall;

l) acompanhamento das manutenções preventivas dos nobreaks da sala-cofre;

m) acompanhamento do SLA mensal apurado dos links contratados;
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n) monitoramento e configuração dos roteadores de borda do Tribunal;

o) monitoramento da rede sem fio do Tribunal e VTs;

p) implantação de ferramenta de consulta de logs centralizados;

q) montagem de ativos de rede no data center secundário (container);

r) suspensão/reativação e fiscalização de contrato para solução de links redundantes 
para VTs;

s) apoio à Divisão de Infraestrutura na fiscalização dos serviços de cabeamento estruturado;

t) apoio à Divisão de Infraestrutura na renovação dos contratos de suporte do filtro 
Web e Firewall;

u) apoio à Divisão de Infraestrutura no inventário de bens;

v) apoio ao grupo de trabalho para renovação de contratos de links de comunicação 
nacionais (CSJT).

12.4 diViSãO dE RElACiOnAMEntO COM O CliEntE

A Divisão de Relacionamento com o Cliente realizou as seguintes atividades:

a) gestão e acompanhamento da resolução de 535 atividades, relativas aos projetos 
em execução na divisão, cadastradas no JIRA (software para monitoramento de 
tarefas e acompanhamento de projetos);

b) atendimento a 867 chamados, relativos às demandas de TI, registrados no Assyst 
(software para o gerenciamento de Serviços de TI);

c) planejamento das ações para composição do PCTI 2017 (plano de contratações de 
Tecnologia da Informação);

d) planejamento para aquisição de equipamentos de microinformática:

- microcomputadores;

- mini-pcs;

- impressoras;

- workstation;

- solução de transmissão de vídeo online;

- digitalizadora de microfilme;

e) planejamento para aquisição de certificados digitais A3 pessoa física;

f) administração do Software de Gerenciamento de Serviços de TI e fiscalização do 
contrato de suporte técnico;

g) participação no planejamento e execução do projeto de pré-inventário do TRT-7;

h) planejamento, renovação e gestão do contrato de serviço de Internet Móvel 3G;
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i) planejamento, gestão e fiscalização do serviço de terceirização da execução das 
atividades de primeiro e segundo nível de serviço de TI;

j) gerenciamento de projetos da Divisão:

- modernização do Parque de Microinformática;

- distribuição da Imagem do Windows 7;

- redução econômica do parque de impressão;

- gestão dos processos ITIL aplicados à microinformática;

- implantação do JIRA e SCRUM nos processos de trabalho, Etc;

k) planejamento das atividades, coordenação e supervisão do atendimento técnico 
de TI às Varas do Trabalho localizadas fora da região metropolitana de Fortaleza 
(varas do interior);

l) planejamento e execução de visitas técnicas para suprimento das demandas de TI 
de todas as varas do trabalho do Ceará;

m) planejamento das atividades, coordenação e supervisão da equipe de atualização 
e distribuição da Imagem do Windows 7;

n) acompanhamento e fiscalização de todos os processos de aquisição de equipa-
mentos e serviços de microinformática pertinentes à divisão;

o) gerenciamento de contratos de garantia de compra/venda de equipamentos de 
microinformática;

p) acompanhamento dos Processos ITIL mapeados relacionados à divisão;

q) modernização do Parque de Microinformática da área administrativa e judiciária do 
TRT, Fórum Autran Nunes e Varas do Trabalho do Interior;

r) levantamento das necessidades de equipamentos e serviços de TI junto às Divisões;

s) planejamento da distribuição dos equipamentos de TI.

12.4.1 Setor de Central de Serviços

O Setor de Central de Serviços realizou as seguintes atividades:

a) provimento de ponto único de contato com a STI para os 1135 (1052 servidores e 
83 magistrados) usuários de TI do TRT-7;

b) atendimento e acompanhamento de 14.278 chamados registrados para os usuá-
rios de TI do Tribunal, do Fórum Autran Nunes e das Varas do Interior para solução 
de incidentes, requisições e problemas relativos aos diversos sistemas de infor-
mação utilizados, equipamentos de microinformática, infraestrutura tecnológica e 
procedimentos administrativos em geral contidos no Catálogo de Serviços de TI;

c) provimento de suporte de primeiro nível e resolução no primeiro contato, realizado 
através de atividades como instalação e configuração de softwares, impressoras e 
scanners, sanar dúvidas sobre o uso dos sistemas corporativos e softwares comer-
ciais do tribunal, configuração de microcomputadores e seus periféricos (leitora de 
cartão digital, certificado digital, mouse, teclado etc), através de contato por telefo-
ne e acesso remoto aos computadores dos usuários de TI;
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d) manutenção de um ponto de contato exclusivo (Hot Line) para os setores críticos 
do tribunal com a Central de Serviços de TI, para atendimento das demandas de 
informática consideradas urgentes, com o objetivo de diminuir ao máximo o tempo 
de resposta da equipe de suporte de primeiro e segundo nível;

e) cadastro de novos magistrados, servidores e estagiários, bem como suas mudan-
ças de lotações nos sistemas:

- SIGEO;

- SICOND;

- SPE Correios;

- SPT1;

- SPT2;

- SCEM;

- SCMP;

- PROAD;

- PROTOCOLO;

- PRECATÓRIOS;

- Active Directory;

- e-Gestão;

- Malote Digital;

- BACENJUD;

- ASSYST;

- PJE;

- Portal de Serviços Administração;

- permissões de acesso no Windows;

- permissões de internet;

- pastas de rede;

f) registro, classificação, priorização, atendimento e resolução dos incidentes e requi-
sições de serviços no escopo do suporte de primeiro nível;

g) registro, classificação, priorização, escalamento e acompanhamento dos inciden-
tes e requisições de serviços no escopo do suporte de segundo e terceiro nível;

h) identificação, registro e escalamento de problemas relativos a falhas ou degrada-
ção da qualidade dos serviços oferecidos pela STI aos usuários de TI;

i) término dos incidentes e requisições bem como a verificação se a demanda foi efe-
tivamente solucionada com a necessária resposta ao solicitante;

j) acompanhamento e manutenção da satisfação dos usuários de TI quanto ao aten-
dimento recebido nos incidentes e requisições reportados, bem como a proposição 
de melhorias com a finalidade do aumento da satisfação dos usuários de TI;
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k) manutenção e expansão da base de conhecimento de suporte de primeiro nível, 
com informações úteis e necessárias ao atendimento satisfatório das demandas 
dos usuários de TI;

l) recebimento de e-mails com dúvidas ou solicitações de TI dos usuários internos e 
externos, todos respondidos aos seus remetentes com a resposta de suas dúvidas 
e solicitações ou encaminhados para o setor competente;

m) auxílio na emissão de certificados digitais para os servidores e magistrados, bem 
como orientação sobre a utilização do mesmo;

n) identificação de problemas nos serviços de TI disponibilizados para os usuários de 
TI e repasse para os responsáveis por cada serviço;

o) orientação aos advogados sobre a utilização do Portal de Serviços e PJe/JT atra-
vés de email, telefone e excepcionalmente de modo presencial;

p) confirmação presencial de advogados no Portal de Serviços, quando utilizado o 
acesso por meio de certificado digital;

q) orientações e explicações aos servidores que atendem os Advogados do PJe/JT 
nas centrais de atendimento ao PJE no fórum e tribunal;

r) atualização e divulgação de material sobre a configuração de computadores pesso-
ais para acesso ao PJe/JT;

s) aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre Service Desk, Atendimento ao Público, 
boas práticas do ITIL e informática;

t) participação na fiscalização dos contratos de soluções de microinformática, auxi-
liando na execução da fiscalização e na elaboração dos documentos pertinentes;

u) atuação no processo de transferência de conhecimento, orientação e fiscalização 
do contrato de atendimento de TI, finalizado devido à não renovação do mesmo;

v) atuação em projetos da DRC através da execução de 86 atividades registradas no JIRA;

w) treinamento e acompanhamento dos novos estagiários.

12.4.2 Setor de Suporte ao Fórum Autran nunes

O Setor de Suporte ao Fórum Autran Nunes realizou as seguintes atividades:

a) atendimento a 2.631 chamados através do sistema de gerenciamento de chama-
dos Assyst;

b) atendimento telefônico para abertura de chamados e suporte imediato de TI;

c) troca das estações de todas as varas por equipamentos novos, com exceção das 
estações das salas de audiência;

d) desmontagem das estações recolhidas das varas para posterior transporte até a 
sede do Tribunal;

e) desligamento parcial de impressoras nos setores do Fórum, a fim de adequar o uso 
das impressoras com a Política de Equilíbrio Orçamentário do TRT7 (Ato 57/2016 
da Presidência);

f) instalação e configuração de impressoras e scanners;

g) instalação e configuração de máquinas e equipamentos (leitora de cartão digital, 
estabilizador etc.);
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h) troca de toner e cilindro de impressoras;

i) instalação e desinstalação de programas;

j) desobstrução de papel nas impressoras;

k) formatação de microcomputadores;

l) orientação e retirada de dúvidas dos usuários sobre o funcionamento do SPT1, 
Central de Mandados, Arquivo e Protocolo de Petições;

m) orientação sobre a utilização do Portal de Serviços;

n) cadastramento de advogados no SPT1, quando o Diretor de Vara ou outro servidor 
com competência para cadastramento não estiver presente;

o) emissão de certificados digitais para os servidores e magistrados, bem como orien-
tação sobre a utilização do mesmo;

p) identificação de problemas nos serviços de TI disponibilizados para os clientes e 
repasse para os responsáveis por cada serviço;

q) orientação aos advogados sobre a utilização do Portal de Serviços;

r) atuação no processo de transferência de conhecimento, orientação e fiscalização 
do contrato de atendimento de TI, finalizado devido à não renovação do mesmo;

s) atuação em projetos da DRC através da execução de 54 atividades registradas 
no JIRA;

t) treinamento e acompanhamento dos novos estagiários.

12.4.3 Setor de Suporte Sede e interior

O Setor de Suporte Sede e Interior realizou as seguintes atividades:

a) atendimento a 3.407 chamados registrados através do sistema de gerenciamento 
de chamados Assyst;

b) instalação do Sistema Operacional e demais aplicativos nos computadores (em 
produção);

c) instalação, configuração e manutenção de microcomputadores (remoto e presencial);

d) instalação, configuração e manutenção de impressoras e scanners (remoto e pre-
sencial);

e) instalação, configuração e manutenção de periféricos (leitores de certificado digital, 
estabilizadores, mouses, teclados etc.);

f) orientação aos usuários sobre a utilização dos scanners para digitalização dos pro-
cessos e documentos;

g) troca de toners e cilindros de impressoras;

h) desobstrução de papel nas impressoras;
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i) modernização e melhoria contínua do parque de microcomputadores, visando a 
padronização, a estabilidade e o desempenho desses equipamentos, permitindo 
uma maior produtividade dos usuários de TI através do aumento do tempo de dis-
ponibilidade do serviço;

 
j) readequação do parque de impressão de acordo com diretivas aprovadas pela 

Diretoria-Geral;

k) abertura e controle de chamados externos para a solução de problemas em equipa-
mentos cobertos por contratos de manutenção ou garantia prestados por terceiros 
(fornecedores);

l) orientação para a adequação do ambiente pessoal de microinformática dos usuá-
rios de TI que aderiram ao projeto piloto de tele trabalho;

m) identificação de problemas em pontos lógicos (conexão com a rede) e elétricos, 
realização de testes específicos “in loco” (verificar placa de rede); 

n) mudar equipamento de local, trocar cabos lógicos e elétricos) e encaminhamento/
comunicação dos defeitos à Assessoria Técnica de Redes - DITI;

o) acompanhamento da frequência e atividades dos estagiários, bem como a produ-
ção de toda a documentação pertinente à esta atividade;

p) organização, gerenciamento e execução do serviço de atendimento técnico de TI 
nas Varas do Interior através manutenções preventivas e corretivas “in loco”, bem 
como remotamente;

q) classificação, separação e encaminhamento dos equipamentos de TI que serão doados;

r) aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre Service Desk, Atendimento ao Público, 
boas práticas do ITIL e informática;

s) participação nos processos de aquisição de soluções de microinformática, auxilian-
do na elaboração dos documentos pertinentes;

t) participação na fiscalização dos contratos de soluções de microinformática, auxi-
liando na execução da fiscalização e na elaboração dos documentos pertinentes;

u) fiscalização do contrato de serviço continuado de Internet Móvel para os Magistra-
dos e substituição dos SIM CARDS (CHIPs) dos Modems de acesso;

v) produção e validação de conhecimentos para a base de conhecimentos de suporte 
de segundo nível, com informações úteis e necessárias ao atendimento satisfatório 
das demandas dos usuários de TI;

w) acompanhamento presencial das sessões do Tribunal Pleno e das turmas recursais;

x) acompanhamento presencial das audiências das semanas de conciliações e exe-
cuções trabalhistas;

y) produção de pareceres técnicos para o recebimento de materiais de consumo rela-
cionados à microinformática;

z) trabalho em conjunto com a DITI na manutenção e na melhoria da instalação pa-
drão de softwares utilizados nos microcomputadores do Tribunal;

aa) atuação no processo de transferência de conhecimento, orientação e fiscalização 
do contrato de atendimento de TI, finalizado devido à não renovação do mesmo;

ab) atuação em projetos da DRC através da execução de 210 atividades registradas 
no JIRA;

ac) treinamento e acompanhamento dos novos estagiários.
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13 diViSãO dE COMUniCAçãO SOCiAl

A Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (DICOM), em 
obediência ao Regulamento-Geral da instituição, tem a competência de planejar, coordenar, 
dirigir e controlar a Política de Comunicação Social, abrangendo as áreas de Imprensa, Rela-
ções Públicas e Publicidade e Propaganda, enfatizando os atos públicos relevantes do órgão, 
internos e externos, observadas as diretrizes traçadas pela Presidência. Nesse sentido, atuou 
no registro e divulgação das principais realizações deste Regional, durante o ano de 2016. 

Em sintonia, ainda, com os objetivos estratégicos definidos pelo Planejamento Estratégico Institu-
cional do TRT da 7ª Região, que determina que a Divisão de Comunicação Social deve melhorar 
e ampliar os processos de difusão de informações, visando a uma comunicação integrada para o 
fortalecimento da imagem da instituição, a DICOM trabalhou, em 2016, na divulgação, coordena-
ção, registro, documentação e controle dos serviços de todos os campos da Comunicação Social 
do Tribunal. Esses campos abrangem integralmente as áreas de imprensa, Relações Públicas, 
Produção Audiovisual, Publicidade e divulgação de atividades e eventos, conforme preconiza a 
Resolução nº 85 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da política de Comunicação Social 
no âmbito do Poder Judiciário, e da Resolução de nº 80 do Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho, que disciplina a política de Comunicação Social no âmbito da Justiça do Trabalho.

A Divisão de Comunicação Social também atuou no sentido de repassar às redações de jor-
nais, blogs e emissoras de rádio e televisão do Ceará informações por meio de notas, releases 
e entrevistas enfatizando as ações de interesse da Justiça Trabalhista cearense.

13.1 Setor de produção Audiovisual

O Setor de Audiovisual da Divisão de Comunicação Social tem por competência gerenciar os servi-
ços produção e gravação de programas e entrevistas, além de organizar o banco de imagens, rea-
lizando cobertura e produzindo documentários, programas de televisão e de rádio para o Tribunal.

proGrama De tV

Durante o ano de 2016, foi mantida a produção do programa JUSTIÇA DO TRABALHO até 
final do mês de março. Em razão dos cortes orçamentários impostos à Justiça do Trabalho, o 
contrato com a produtora responsável pela gravação do programa não foi renovado.

Com edição semanal e meia hora de duração, o programa leva informações sobre direitos 
trabalhistas a todo o Estado do Ceará. O programa de TV do TRT/CE é exibido às segundas-
feiras, às 17h30, pela TV Ceará (Canal 5, NET - Canal 17, TV Show - Canal 5), com reapre-
sentação no sábado, às 17h30. O programa também era exibido pela TV Fortaleza (Canal 6 
da NET) às 8h45 da segunda-feira e às 17h da sexta-feira.

Em 2016, foram produzidos somente 12 (doze) programas inéditos “Justiça do Trabalho” em 
função da não renovação do contrato com a mencionada produtora. Anualmente, são produzi-
dos 48 (quarenta e oito) programas de TV. Para manter o programa no ar e não encerrar nossa 
parceria com a TV Ceará e com a TV Fortaleza, foram reprisados 36 (trinta e seis) programa 
no decorrer daquele ano.

As gravações do programa JUSTIÇA DO TRABALHO são realizadas nas dependências da 
Comunicação Social. Contrato firmado com uma produtora de TV permite as gravações em 
estúdio próprio; iniciativa que contribuiu para uma maior participação de magistrados e de 
servidores, pela facilidade de acesso e pela flexibilidade de horários para as entrevistas. An-
tes, os entrevistados se deslocavam aos estúdios da TV Ceará e tinham que se submeter ao 
horário de gravação imposto pela emissora.
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Inserções em ráDio e tV

Foram registradas 59 inserções espontâneas no rádio e 51 em TVs, sendo todas com análise qua-
litativa avaliada em positivo, uma vez que foram provocadas pela Divisão de Comunicação Social.

Uma parceria firmada entre a Divisão de Comunicação Social e a rádio O Povo/ CBN, permite 
que quinzenalmente um juiz do trabalho vá àquela emissora dialogar, ao vivo, com jornalistas 
e ouvintes sobre um tema trabalhista. A participação ocorre no programa Revista O Povo/
CBN, duas quintas-feiras por mês, a partir das 15h45. Em 2016, foi registradas 20 entrevistas 
sobre os mais variados temas trabalhistas.

13.2 Setor de produção, Editoria e Multimídia

O Setor gerencia a produção de notícias e informações do dia a dia do Tribunal, notadamente 
com notícias sobre direitos trabalhistas e ações da Justiça do Trabalho, além de elaborar infor-
mativos destinados aos públicos interno e externo, contemplando o conjunto de informações so-
bre a instituição e atualizando com informações e notícias os meios eletrônicos, além de produ-
zir peças publicitárias de divulgação de eventos, cursos, campanhas educativas e de serviços.

impressos

Foram impressas 3 (três) edições do informativo impresso FOLHA7 em 2016. No mês de 
março, o jornal circulou com uma reportagem especial sobre os quatro anos de instalação do 
Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho do Ceará; em abril daquele ano, o infor-
mativo saiu com matéria sobre a eleição dos novos administradores do TRT/CE para o biênio 
2016/2018 e em outubro de 2016, o Folha7 trouxe uma série reportagens e entrevistas sobre 
a campanha Outubro Rosa.

Produzido especialmente para o público interno, a distribuição do Folha 7 ainda abrange 
ministros do TST, presidentes, assessores de comunicação dos demais TRTs, servidores 
e magistrados aposentados. Todas as edições do informativo são disponibilizadas virtual-
mente no site do TRT/CE.

Durante o ano passado, a Divisão de Comunicação Social continuou com o serviço de ADESI-
VAÇÃO. A ação publicitária consiste na aplicação de película adesiva de vinil sobre superfícies 
como paredes, portas, móveis ou vidraças. O objetivo é usar esses espaços para divulgar as 
diversas campanhas e serviços colocados à disposição da população jurisdicionada. Em 2016, 
foram usados adesivos para divulgar ações da Comissão Permanente de Gestão Ambiental/
ECOSETIMA e do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. 
Foram adesivados a entrada da sala da Ecosétima, os Paraciclos, painéis para a exposição 
“Um Mundo sem Trabalho Infantil” e a porta de acesso ao refeitório dos terceirizados.

Nas CAMPANHAS educativas de comunicação visual, de promoção de eventos e de divulga-
ção de serviços e cursos, foram criadas cerca de 230 (duzentas e trinta) peças publicitárias e 
promocionais, entre painéis, cartazes, folders, panfletos, cartilhas, banners em lona, banners 
virtuais, camisas, canetas, pastas de papel, bottoms, adesivos, faixas, outdoors, bonés, pas-
tas em couro, crachás de evento, wallpapers, mousepads e garrafas squeeze. Ao todo, essas 
peças confeccionadas resultaram em cerca de 20.000 impressos em papel e lona.

MíDias DiGitais

Registramos no ano de 2016, um total de 196 (cento e noventa e seis) matérias veiculadas por 
meio eletrônico no PORTAL na internet (www.trt7.jus.br). Foram 47.384 visualizações nas pá-
ginas de notícias do site do Tribunal, sendo que 28,4% desse total foram de novos visitantes, 
ou seja, usuários que acessaram o portal do TRT/CE pela primeira vez. Na INTRANET, foram 
postadas 314 notícias no período.
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A Divisão de Comunicação Social também procedeu a uma ampla reformulação na home 
page do portal do TRT/CE. Foram realizadas otimização dos menus de acesso aos conte-
údos e inclusão de fotos nas notícias principais, como forma de atrair a atenção dos visi-
tantes. Também houve inovação nas cores dos botões e a inclusão de um banner rotativo 
na parte superior do site. Todas essas mudanças tornam a experiência da visita à pagina 
mais atraente e dinâmica.

Os canais Web TV e Áudio do Portal do TRT/CE disponibilizaram todos os materiais pro-
duzidos para o programa Justiça do Trabalho e Minuto do Trabalho, além de vídeos e 
spots educativos relacionada às campanhas de combate ao trabalho e infantil e a aciden-
tes de trabalho. 

Durante o ano, demos continuidade ao uso da mídia WALL PAPER. Exclusivo do público inter-
no, o canal divulga mensagens de caráter institucional na área de trabalho de todos os com-
putadores da Justiça do Trabalho cearense. Foram realizadas várias campanhas educativas 
sobre Trabalho Infantil, Trabalho Seguro, combate ao câncer de mama e sobre o Planejamen-
to Institucional do Regional, por exemplo.

Nas telas de TVs instaladas nas antessalas das varas do trabalho da Capital, advogados e 
partes puderam acompanhar as audiências agendadas, além de notícias e vídeos divulgando 
as ações da Justiça do Trabalho do Ceará, por meio da mídia PAUTA DIGITAL. A Pauta Digital 
foi elaborada pela Divisão de Comunicação Social em parceria com a Divisão de Desenvolvi-
mento de TI do TRT/CE. 

Ainda em fase experimental, a chamada MÍDIA DE ELEVADOR, está funcionando apenas 
em um dos elevadores do Anexo II do Tribunal e divulga mensagens educativas e atividades 
da instituição. A Divisão de Comunicação Social em parceria com Diretoria de Tecnologia da 
Informação trabalha para expandir o sistema para todos os elevadores do Tribunal e do Fórum 
Autran Nunes, até o final de 2016.

reDes sociais

No microblog TWITTER, foram postadas 187 novas mensagens em 2016, o que deixou o 
perfil do TRT/CE com 1.980 tweets. O número de seguidores do Regional subiu para 7.633 
(aumento de 22,8% em relação ao ano anterior).

O canal do TRT/CE no portal de vídeos YOUTUBE, onde estão disponibilizados 198 vídeos 
(programas “Justiça do Trabalho”, campanas educativas, palestras e seminários), contabiliza 
234.291 visualizações, das quais 90.964 ocorreram durante o ano de 2016, o que representou 
um acréscimo de 64.5% em relação ao ano anterior. O canal possui 1.212 assinantes acumu-
lados. Em 2016, foram 554 novos inscritos, um acréscimo de 84.2%. Locais de reprodução: 
97% Youtube, 2,3% site do Tribunal.

O FACEBOOK do TRT/CE entrou no ar em 27 de fevereiro de 2013. Atualmente possui 
11.075 seguidores, o que representa um aumento de 18,2% em relação a 2015. O alcan-
ce total, que representa o número efetivo de curtidores que visualizam as publicações, 
é de 7.376. A fanpage da Justiça do Trabalho do Ceará tornou-se uma das mais curtidas 
entre os Tribunais.

O FLICKR, rede social de hospedagem e compartilhamento de imagens fotográficas, atual-
mente possui 4.737 fotos postadas, com 87 álbuns. O canal é usado para armazenar e dispo-
nibilizar fotos dos diversos eventos realizados pela Justiça do Trabalho do Ceará. Houve um 
aumento de 14,4% de postagem de fotos em relação a 2015.
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clipaGem

Deu-se continuidade ao trabalho de CLIPPING, que consiste no monitoramento de todas as 
matérias publicadas na imprensa do Ceará e do Brasil que tratam do TRT/CE. Foram catalo-
gadas 431 inserções em 2016, sendo 20% no meio impresso; 57,4% em meio virtual (sites e 
blogs); 20% em impressos (jornais); 12% na TV e 10,6% no rádio. 

Quanto à análise qualitativa dessas matérias, 86% têm um enquadramento avaliado em po-
sitivo, 7% neutro e 7% negativo. As matérias avaliadas como positivas subiram 9 pontos per-
centuais e as negativas mantiveram-se no mesmo patamar. Ainda referente às matérias ca-
talogadas pelo clipping, 71,5% tiveram alcance regional e 28,5%, nacional. 71,5% foram de 
origem proativa, ou seja, resultam de releases enviados aos veículos de comunicação por 
esta Divisão e suas repercussões, e 24,1% foram de origem espontânea ou reativa. 91,2% 
das matérias têm o Tribunal como assunto direto e 8,8% o tratam como assunto indireto, ou 
seja, apenas citam o nome do TRT/CE, mas em matérias cujo órgão não é assunto principal.
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14 diREtORiA-GERAl

Integram a estrutura da Diretoria-Geral as Secretarias de Gestão de Pessoas e de Administra-
ção, Orçamento e Finanças, a Assessoria Jurídica Administrativa e as seguintes subdivisões: 
Gabinete da Secretaria, Setor de Ordenação e Controle de Despesas, Assessoria Técnica de 
Acompanhamento e Gestão de Contratos, Assessoria Técnica de Diárias e Passagens e As-
sessoria Técnica de Administração e Gerenciamento das Atas de Registro de Preços.

A Diretoria-Geral, no decorrer de 2016, exerceu:

a) participação em colegiados, comitês, comissões e núcleos:

- Rede de Governança Colaborativa do TRT da 7ª Região (Portaria Nº 541, de 22 
de novembro 2016);

- Núcleo de Gestão Estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
para o biênio 2016-2018 (Portaria Nº 313/2016);

 
- Comissão de Vistoria das unidades judiciárias do 1º Grau de Jurisdição do TRT 7ª 

Região para o biênio 2016-2018 (Ato 162/2016), na condição de Coordenador;

- Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos, Funções Públicas 
e Aposentadorias (Portaria DG Nº 346/2016), na condição de Presidente;

- Comissão de Elaboração do Plano de Obras do Tribunal Regional do Trabalho 
da 7ª Região (Portaria Nº 5/2012 e Portaria DG Nº 212, de 29 de junho de 2016), 
na condição de Coordenador;

- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região, para o biênio 2016-2018 (Portaria Nº 348/2016);

- Comitê de Segurança Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
biênio 2014-2016 (Portaria Nº 594/2014) e biênio 2016-2018 (Portaria Nº 334/2016);

- Comitê Gestor Regional do Processo Administrativo Digital, biênio 2014-2016 
(Portaria Nº 614/2014) e biênio 2016-2018 (Portaria DG Nº 214/2016), na condi-
ção de Presidente;

- Comitê de Gestão de Pessoas (CGP) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região, biênio 2014-2016 (Portaria Nº 773/2014) e biênio 2016-2018 (Portaria 
DG Nº 208/2016), na condição de Presidente;

- Comitê de Gestão de Riscos (Portaria DG Nº 303/2016);

- Comitê Gestor Regional do Sistema de Gestão de Pessoas da Justiça do Tra-
balho – SIGEP, (Portaria Nº 180/2016 e Portaria DG Nº 227/2016),na condição 
de Coordenador;

- Comitê de Gestão do Teletrabalho (Portaria Nº 183/2016);

b) elaboração de estudos e projetos - a Diretoria-Geral realizou diversos estudos que 
resultaram em alterações na estrutura administrativa, adequações no quadro de 
servidores e postos de estágio, melhorias de procedimentos, bem como coordenou 
vários trabalhos e ações, a seguir elencados:
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- proposição de redução de contratos, não contratação de despesas elegíveis, blo-
queio de linhas telefônicas, alteração de horário, uso do sistema de postagem 
eletrônica e outras medidas de economia, necessárias ao equilíbrio orçamentário, 
que resultou no Ato nº 57/2016; 

- coordenação dos trabalhos do Comitê Orçamentário de Segundo Grau e de 
Acompanhamento da Elaboração e Execução da Proposta;

- formulação de minuta de Proposição com vistas a criação da Divisão de Segu-
rança e Transporte, a qual foi acatada pela Presidência e submetida ao Pleno, 
resultando na Resolução 264/2016;

- formulação de proposta de Anteprojeto a ser submetido ao Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho para criação de cargos e funções, de sorte a adequar as Va-
ras do Trabalho, bem como as unidades administrativas e judiciárias de 2º grau 
do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, ao preconizado pela Resolução 
63 do CSJT, ao qual foi acatada pela Presidência e submetido ao Pleno, resul-
tando na Resolução 411/2016;

- apresentação de proposta para alteração do Ato nº 104/2016, que trata do Sis-
tema de Controle de Acumulação de Cargos, Empregos, Funções Públicas e de 
Aposentadorias (em andamento);

- formulação de minuta de Proposição com vistas a criação do Núcleo de Distri-
buição e Cumprimento de Mandados, subordinado a Coordenadoria de Serviços 
Administrativos e Judiciários do Fórum Autran Nunes, e do Núcleo de Manuten-
ção, subordinado a Divisão de Manutenção e Projetos, a qual foi acatada pela 
Presidência e submetida ao Pleno, resultando na Resolução 346/2016;

- apresentação de proposta para regulamentação da atualização anual de dados 
cadastrais de magistrados e servidores ativos, a qual foi acatada e normatizada 
pela Presidência através do Ato nº 236/2016; 

- proposição de projeto e participação na coordenação referente ao inventário de 
verificação de bens permanentes do Tribunal realizado pela Divisão de Material 
e Patrimônio em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação; 

- coordenação do atendimento às demandas pertinentes a ações de controle 
interno, oriundas da Secretaria de Controle Interno do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região, bem como das respostas às demandas pertinentes 
a ações de controle externo do Tribunal de Contas da União e tratamento às 
determinações delas resultantes;

c) prestação de contas da gestão:

- coordenação, elaboração e formatação do Relatório de Gestão do ano de 2015 
enviado ao Tribunal de Contas da União;

d) atividades diárias da diretoria-geral:

- a Diretoria-Geral tem competência delegada pelo Ato nº 139/2016 da Presidência 
desta Corte (revogou o Ato nº 54/2015) para decidir sobre expedientes de interes-
se dos servidores em processos administrativos de pessoal relativos a férias; aos 
auxílios funeral, natalidade, transporte, alimentação e creche; inclusão no progra-
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ma de assistência médico-hospitalar; autorização de viagens e concessão de diá-
rias; ressarcimento de despesas com deslocamento em viagens; inclusão de de-
pendentes para fins de abatimento do imposto de renda; concessão de benefícios 
do programa de assistência médico-hospitalar e atendimento médico, odontológi-
co e psicossocial; participação em cursos; e horário especial a servidor portador 
de necessidades especiais ou que detenha dependentes com tais necessidades;

- compete ainda à Diretora-geral, por delegação do referido ato, decidir sobre pro-
cessos de despesas, relativos à aprovação de Termo de Referência/Projeto Bási-
co; autorização para instaurar procedimentos licitatórios e de contratação direta; 
assinatura de editais; homologação dos procedimentos licitatórios; ratificação de 
contratações diretas; adjudicação do objeto da licitação nos casos previstos em 
lei; revogação ou anulação de licitações; autorização de adesões a Atas de Re-
gistro de Preços; alterações em contratos, acordos e atas de registro de preços; 
assinatura de contratos e seus aditamentos e apostilamentos; aplicação de pe-
nalidades previstas nos instrumentos convocatórios ou contratuais; firmar Acor-
dos de Cooperação com órgãos não jurisdicionais, Atas de Registro de Preços 
e Contratos, seus respectivos aditamentos e alterações; rescisão de contratos e 
acordos; e controle da execução dos Termos firmados com instituições financei-
ras oficiais visando à modernização e melhoria da prestação jurisdicional;

- a Diretoria-Geral mantém a competência delegada para designar de comissões 
de recebimento de objeto e de fiscais e gestores de contrato, mediante portaria; 
constituir comissões de servidores para desenvolvimento de estudos, normati-
vos, projetos e outras atividades de interesse do TRT7 e condução de sindicân-
cias e/ou processos administrativos disciplinares envolvendo servidores;

- a ordenação de despesa também se mantém delegada à Diretora-geral, através 
do Ato nº 139/2016 que revogou o Ato nº 54/2015 e Portaria nº 306/2016, da 
Presidência deste Tribunal, e do Ato Conjunto nº 1/2014, da Presidência deste 
Tribunal e Diretoria da Escola Judicial;

- a Diretoria-Geral passou a ter competência delegada pelos Atos nºs 156/2016 e 
253/2016 para autorizar a intimação em processos de ressarcimento de débitos 
com erário; designar pregoeiro; constituir comissão de licitação e aprovar de 
plano de trabalho (art. 6º, § 3º da IN 02/08);

e) documentos expedidos pela diretoria-geral - dentre a documentação expedida pela 
Diretoria-Geral no ano de 2016, além da tramitação e formulação de milhares de 
despachos de mero expediente, destacamos:

- formulação de Decisões em Processos Administrativos: 1.402, abrangendo a 
área de licitações, contratos e de pessoal, conforme competência delegada pelo 
Ato nº 139/2016 da Presidência desta Corte;

- memorandos Expedidos: 107;

- memorandos Circulares Expedidos: 11;

- ofícios Expedidos: 183;

- portarias: 529, referentes à designação de fiscal e/ou gestor de contratos, consti-
tuição de comissões e concessão de diárias.



226 tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

14.1 ASSESSORiA JURídiCA AdMiniStRAtiVA

14.1.1 Setor de parecer

A Assessoria Jurídica Administrativa da Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal, criada pelo 
Ato TRT7 nº 123, de 17 de julho de 2007, tem por competência o assessoramento à Diretoria-
Geral nas questões jurídico-administrativas; a emissão de pareceres conclusivos acerca de 
licitações, contratos e matéria de pessoal complexa; bem como a análise e a aprovação de 
minutas editalícias, contratuais e de demais ajustes.

A força de trabalho da Assessoria Jurídica Administrativa, no exercício de 2016, fora composta 
por três servidores, sendo dois do quadro permanente de pessoal deste Regional (uma Asses-
sora Jurídica, cargo em comissão CJ-3 alterado para CJ-1, e outro ocupante de função comis-
sionada – FC-4) e uma servidora do quadro do TRT – 22ª Região, redistribuída em meados de 
2014 para este Regional ( ocupante de função comissionada FC-4).

A produtividade da Assessoria correspondeu, segundo dados colhidos de janeiro a dezembro 
de 2016: 702 (setecentos e dois) pareceres, sendo 562 na área de licitações e contratos e 142 
na área de pessoal; 86 despachos e 140 diligências.

Considerando que a maior atuação da Assessoria Jurídica Administrativa concentra-se na 
emissão de pareceres, destaca-se a proporcionalidade da produção do período, quanto à área 
(80% - Licitações e Contratos e 20% - Pessoal) e ao assunto jurídico-administrativo abordado:

Quadro 1: Pareceres da área de Licitações e Contratos

MATÉRIAS ANALISADAS QTDE PROPORÇÃO

Aprovação de editais e anexos 85 12,11
Aprovação de termo de referência 72 10,26
Inexigibilidade 38 5,41
Dispensa de licitação 27 3,85
Adesão a ARP 22 3,13
Penalidades contratuais 44 6,27
Prorrogações 55 7,84
Acréscimos/supressões 27 3,85
Outros 47,28
TOTAL 702 100,00%

Fonte: AJA – DG

Quadro 2: Pareceres da área de Pessoal

MATÉRIAS ANALISADAS QTDE PROPORÇÃO
Licenças diversas 22 15,49
Averbação/Des tempo de serviço 20 14,08
Horário especial 1 0,70%
Vacância 0 0
Serviço Extraordinário 6 4,23
Isenção de IR 9 6,34
Remoção de Servidores 7 4,93
Ajuda de Custo 4 2,82
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MATÉRIAS ANALISADAS QTDE PROPORÇÃO
Adicional de qualificação 0 0
Inclusão, manutenção de dependentes 5 3,52
Adicional de Insalubridade 2 1,41
Outros 66 46,48
TOTAL 142 100,00%

Médicas, paternidade, maternidade, para tratar de interesse particular, para acompanhar o cônjuge etc.
Fonte: AJA – DG

14.2 Setor de Ordenação e Controle de despesas

Atividades do Setor de Ordenação e Controle de Despesas, no exercício de 2016:

O Setor emite diariamente, após exames a documentação, certificação dos registros dos atos 
e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e tem por finalidade verificar se os 
registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela 
Unidade Gestora Executora foram realizados em observância às normas vigentes; e a existên-
cia de documentação que suporte as operações registradas, conforme IN nº 6, de 31/10/2007, 
Art. 6º e Art. 7º e itens 2.1 e 2.2 da Macrofunção SIAFI Nº 02.03.14 (Manual SIAFI, elevado a 
categoria de Norma por força da Portaria STN 833/2011). 

A falta da Conformidade de Registro de Gestão implicará restrição na Conformidade Contábil, 
de acordo com a mensagem SIAFI nº 2009/0647139.

Os lançamentos no SIAFI foram da ordem de 12.000 documentos. Apresentamos abaixo núme-
ros de Notas de Empenhos, DAR, DARF, OBS e GPS, GRU, NL e NS emitidas no ano de 2016:

Notas de Empenhos/2016 de 000001 a 001628

OBS/2016 de 800001 a 803148
DAR/2016 de 800001 a 800810

DARF/2016 de 800001 a 801111
GPS/2016 de 800001 a 800598
GRU/2016 de 800001 a 800236
NS/2016 de 800001 a 004397
NL/2016 de 000001 a 000058

Esses documentos lançados no SIAFI são relativos a processos físicos e PROADs que tra-
mitaram por este Setor de Ordenação e Controle de Despesas, no exercício de 2016 e, que 
constam dos relatórios diários denominados “Declaração de Conformidade”, arquivados em 
uma pasta diária e mensal. 

Foram examinados PROAD'S de Diárias concedidas a magistrados e Servidores, quer em 
viagens a serviço, em viagens para aperfeiçoamento e cursos ou representando o Tribunal. 
O número de diárias que constam e que tramitaram, durante o exercício de 2016, no siste-
ma PROAD totalizaram 426. Sendo: 29 (vinte e nove), do ano de 2014; 136 (cento e trinta e 
seis), do exercício de 2015,As solicitações de concessões de diárias lançadas no Sistema 
Proad, no ano de 2016, totalizaram 261. Do total geral foram arquivadas 325 (trezentos e 
vinte e cinco), 3 (três) aguardam arquivamento. Permanecem em andamento, em análise, 
98 (noventa e oito) PROADS.
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Total de Conformidade de Registro de Gestão emitidas no SIAFI

Mês de 2016 Sem restrição Com restrição Total % c/restrição
JAN 16 4 20 20
FEV 13 4 17 24
MAR 15 5 20 25
ABR 14 6 20 30
MAI 14 7 21 33,33
JUN 19 3 22 13,63
JUL 21 - 21 -
AGO 15 7 22 31,81
SET 20 1 21 4,76
OUT 20 1 21 4,76
NOV 17 2 19 10,52
DEZ 20 2 22 9,09

TOTAL DE 2016 200 44 244 18,03%

Neste relatório fazemos análise com referência aos dados de 2015.

Sem restrição Com Restrição Total % c/restrição sobre o total
202 21 223 9,42

Os resultados apontam que houve aumento de emissão de Conformidade de Registro de Ges-
tão com restrição, no exercício de 2016 em análise horizontal ao exercício de 2015. Entretan-
to, consta-se que a ocorrência de erros, em sua grande maioria, tem conformidade 900 – falta 
de tempestividade na remessa dos documentos, que implica que os documentos referentes 
aos lançamentos no SIAFI ( como por exemplo, Ordem Bancárias, DARF, DAR ou emissões 
de notas de empenho) demoraram a ser enviados a este setor para análise.

Verifica-se que ocorreram nos meses de agosto e dezembro, restrições 215 - erro no preen-
chimento do valor líquido do documento – OB, em exame percebe-se que tais fatos ocorreram 
devido desses valores constarem das planilhas e autorizações dadas para pagamentos e 
constantes dos PROADS.

Este Setor, de ordem do Diretor Geral/Ordenador de Despesa, emitiu e enviou por e-mails aos fis-
cais de contratos, memorandos referentes aos Proads 3745/2015, que trata do assunto Restos a 
Pagar Bloqueados no SIAFI. e, para o PROAD 4254/2016, que trata de RAP 2015 (restos a pagar)

Apresentamos abaixo planilha relativa ao processo 3745/2016 e ao processo 4254/2016.

Proad nº Total NE -Bloqueados Desbloqueio/canceladas Desbloqueio/Pagos

3745/2016 86 58 02

Total NE - RAP Canceladas Pagos
4254/2016 144 57 08

No exercício de 2016 foram concedidos 2 (dois suprimentos de fundos) para pequenas des-
pesas no TRT 7 – Sede e o outro para o Fórum da Região do Cariri.

Os Proads que trataram de suprimento de Fundos de nº 1242/2016 e 4377/2015, tiveram suas 
prestações de contas apresentadas em tempo hábil e as devidas publicidades no site do TRT7, 
Transparência/Contas Públicas – Gestão Orçamentária e Financeira/Suprimento de Fundos.
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14.3 Assessoria técnica de Acompanhamento de Gestão de Contratos

A Assessoria Técnica de Acompanhamento de Gestão de Contratos - ATAGC verifica, men-
salmente, o cumprimento das obrigações fiscais, tributárias, contábeis, previdenciárias e tra-
balhistas das empresas que prestam serviço com mão de obra terceirizada. Em sendo tais 
obrigações consideradas condições de pagamento, exige-se da contratada a documentação 
necessária e relacionam-se as ocorrências que implicam penalidade a ser aplicada, em ob-
servância ao Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização (Anexo IV da Instrução 
Normativa n.º 02/08, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e dos Termos de 
Referência dos respectivos contratos.

Analisam-se, dentre outros, os seguintes documentos: comprovação de regularidade fis-
cal da empresa; Notas Fiscais dos serviços prestados; Atestos dos fiscais da execução; 
GFIP/SEFIP e comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS; folhas de ponto; folhas de 
pagamento mensal e 13º salário; concessão e pagamento de férias; verbas rescisórias; 
pagamento de vale-alimentação, vale-transporte e demais insumos de mão de obra; exa-
mes médicos admissionais e demissionais; comprovação do encaminhamento ao Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social das informações trabalhistas exigidas pela legislação, 
tais como, RAIS e CAGED.

Verifica-se em relação às Contas Vinculada (Resolução CNJ nº 169/2013): os percentuais das 
rubricas indicadas no edital de licitação e contrato, as planilhas de contingenciamento mensal 
dos encargos trabalhistas, a documentação apresentada para liberação de valores, enviando, 
então, parecer ao Ordenador de Despesa quanto ao acolhimento ou à denegação do pleito, 
consoante Ato GP TRT7 nº 82/2016. 

Este Regional despende com mão de obra terceirizada uma média mensal de R$ 626.000,00 
(seiscentos e vinte e seis mil reais), chegando anualmente ao montante aproximado de R$ 
7.516.000,00 (sete milhões, quinhentos e dezesseis mil reais). A média de empregados pres-
tadores de serviço, no exercício de 2016, foi de 190 (cento e noventa) terceirizados.

A ATAGC envia, mês a mês, dados referentes à relação nominal dos empregados das em-
presas prestadoras de serviço para publicação no sítio do TRT, em atendimento à Resolu-
ção CNJ nº 102/2009 e em conformidade com o Ato TRT nº 88/2016, além de informar o 
quantitativo de empregados terceirizados ao sistema e-gestão. Acrescem-se a isso, outros 
informativos solicitados pelo TST para disponibilização ao público, possibilitando, desta for-
ma, a transparência das contratações.

Dentre a documentação expedida pela Assessoria Técnica de Acompanhamento de Gestão 
de Contratos - ATAGC, durante o ano de 2016, destacamos:

Informações 140
Despachos 15
Relatórios 5
Análise da documentação inicialdos terceirizados 12

PLANILHAS 2016

CNJ
Contr. de Receb. de Planilhas 12
Anexo Iv da Res. nº 102/2009 12

E-Gestão Nº de Terc. Contrat. Mensal. 12

Conta Vinculada Elfi, Líder E Araújo 
(Planilhas Mensais) 17
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PLANILHAS 2016 (cont.)

Fiscalização Mensal (Admissões) Elfi E Líder 6

Cct (Valores) Gestor E North 2

Férias (Controle de Gozo) Araújo, Elfi, Gestor, Líder E North 5

Repactuação Araújo, Elfi, Gestor, Líder E North 20

Planos de Saúde (Planilhas de Controle)
Gestor 15
North 11
Líder 1

Val. Contratuais (Cálculos) North 11
Levantamentos Gestor (Percentuais Históricos) 1

Desoneração Contr. de Engenharia e Informática 2

Controle de Processos (Moviment.) Processos do Setor 1
Quadros (Mão de Obra Tercerizada) Custo e Força de Trab. 4

TOTAL GERAL 132

Fonte: Elaborado por: Assessoria Técnica de Acompanhamento e Gestão de Contratos (ATAGC/DG)

14.4 Assessoria técnica de Administração e Gerenciamento das Atas de 
Registro de preços

A Assessoria Técnica de Administração e Gerenciamento de Atas de Registro de Preços é res-
ponsável pelo controle e gerenciamento das atas de registro de preços (ARPs) deste TRT7, 
utilizações de ARPs onde o TRT7 é partícipe, adesões às ARPs de outros órgãos e autori-
zação para adesão às atas deste Regional. Realiza um controle do quantitativo registrado e 
prazo de vigência das ARPs.

Nas contratações através de adesão e utilização de ARPs, a Diretoria-geral emite portaria 
denominando os gestores, os fiscais da contratação e seus substitutos automáticos.

No ano de 2016 esta unidade gerenciou 35 ARPs com emissão de notas de empenho no 
valor total de R$1.855.905,30, incluído o remanejamento do quantitativo do TRT15(partícipe 
da ARP 21/16 deste Tribunal)) para este TRT7, gerenciou as ARPs de 2015 ainda vigen-
tes em 2016, onde foram emitidas notas de empenho no valor de R$ 101.486,14, utilizou 
6 ARPs em que somos partícipes no valor total de R$ 340.410,37, coordenou a adesão a 
20 atas de registro de preços de órgãos federais no valor total de R$ 1.277.720,60, e ainda 
encaminhou autorização para adesão à ARPs deste Regional para 16 órgãos, controlando 
o saldo de itens utilizados nas Atas.

14.5 Assessoria técnica de diárias e passagens

Todas as informações prestadas abaixo se referem aos processos iniciados através do 
PROAD, com seus habituais procedimentos: cotação de passagens aéreas; autorização 
e emissão das referidas passagens; ofícios de alteração, cancelamento e reembolso de 
passagens aéreas; solicitação para envio de cartões de embarque utilizados e comprova-
ção de atividade desempenhada; portaria de diárias para servidores; juntada de publica-
ção das referidas portarias; registro custo da passagem aérea ou custo combustível nos 
casos de utilização de veículo oficial; registro ressarcimento combustível nos casos de 
utilização de veículo próprio ou passagem rodoviária; registro no SAF das diárias pagas, 
finalizando pelo arquivamento.
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VIAGENS REALIZADAS EM SERVIÇO DE TITULAR DA DIRETORIA-GERAL
PERÍODO DESTINO OBJETIVO

Dia 02/02 Brasília/DF Participar de Reunião de Diretores-Gerais da JT dia 
02/02, na Sede do TST (Ana Paula Zaupa).

De 08 a 12/03 Brasília/DF Participar de Reunião de Diretores-Geras da JT, dias 09 
E 10/03, Na Sede do TST (Ana Paula Zaupa). 

De 21 a 23/06 Brasília/DF Participar de Reunião de Diretores-Geras da JT, dias 22 
E 23/06, na Sede do TST (Francisco Ibiapina).

De 24 a 28/06 Brasília/DF

Participação na 1ª Reunião Nacional das Comissões de 
Segurança do Poder Judiciário, em 27/06. 

Por medida de economicidade permaneceu em Brasília, 
porém as diárias se deram somente nos dias úteis.

De 02 a 04/08 Brasília/DF

Participar de reunião com a Secretária do Coleprecor, 
Dra. Márcia Lovane Soft, na tarde do dia 02/08 e de 

Reunião de Diretores-Gerais dos TRTs, evento paralelo 
ao Coleprecor, dias 03 e 04/8 .

De 25 a 26/08 Rio De Janeiro/
RJ

Acompanhar a Exma. Presidente deste TRT7 no Semi-
nário Comemorativo dos 75 anos da JT e 70 anos do 

TST, dias 25 e 26/8/2016, no Rio de Janeiro/RJ.

De 30/08 a 1º/09 Brasília/DF Participar de Reunião Extraordinária de Diretores-Gerais 
da JT, dias 31/08 E 1º/09, na Sede do TST

De 14 a 17/09 Limoeiro do Nor-
te, Aracati/CE

Acompanhar Comissão de vistoriar das Unidades Judi-
ciárias do 1º Grau de Jurisdição do TRT 7 para o biênio 

2016/2018 instituída pelo Ato Nº162/2016

Dia 27 a 29/09 Brasília/DF

Acompanhar projeto de lei de interesse do TRT7, no 
dia 27/9 à tarde e participar de Reunião do Colégio de 
Diretores Gerais, que realizar-se-á em Brasília, dias 28 

e 29/9/2016.

De 05 a 07/10 Brasília/DF

Participar de reuniões com parlamentares cearenses, 
dia 05/06, pelo dia todo, objetivando a inserção de 

emendas na Lei Orçamentária Anual de 2017 em benefí-
cio do Tribunal Regional do Trabalho

De 18 a 21/10 Brasília/DF
Participar de Reunião com parlamentares, dia 18/10 e 
de Reunião de Diretores-Gerais da JT, dias 19 e 20/10, 

na Sede do TST

De 22 a 24/11 Brasília/DF Participar de Reunião Ordinaria dos Diretores-Gerais de 
TRT, de 23 A 24/11/2016

De 12 a 13/12 Brasília/DF Participar de Reunião Extraordinária da Coordenação de 
Diretores Gerais,em Brasília, dia 13/12/2016.

DESPACHOS, OFÍCIOS, CERTIDÕES E AUTORIZAÇÕES

Processos iniciados para diárias e/ou passagens para capacitação de magistrados: 19
Processos iniciados para diárias e/ou passagens para capacitação de servidores: 26
Processos iniciados para diárias e/ou passagens de instrutoria para magistrados: 8
Processos iniciados para diárias e/ou passagens de instrutoria para servidores: 1
Processos iniciados para diárias e/ou passagens para magistrados a serviço: 61
Processos iniciados para diárias e/ou passagens para Servidores a serviço: 106
Processos iniciados para diárias e/ou passagens com designação de magistrados: 13
Processos iniciados para diárias e/ou passagens magistrados em representação em eventos: 04
Portaria de diárias para servidores: 339
Autorização emissão passagensaéreas Via Sistema Wts Corporate: 331
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DESPACHOS, OFÍCIOS, CERTIDÕES E AUTORIZAÇÕES

Passagens aéreas expedidas Via Sistema Wts Corporate : 331
Ofícios solicitando alteração/cancelamento/reembolso passagens aéreas expedidos: 38
Certidões expedidas no processo 8321/2014: de serviços que foram realizados pela empresa 
emissora de passagens aéreas e posterior sugestão para autorização de pagamentos á referida 
empresa: 47
Documentos criados através de minuta: 892
Pedidos de arquivamento para outros setores: 183
Arquivamento de processos: 336

14.6 SECREtARiA dE AdMiniStRAçãO, ORçAMEntO E FinAnçAS

14.6.1 Gabinete

Da estrutura

A Secretaria de Administração Orçamento e Finanças - SAOF, unidade integrante da 2ª Ins-
tância e vinculada à Diretoria-Geral, possui em sua composição as seguintes Divisões: 

a) Divisão de Orçamento e Finanças (DOF);
 
b) Divisão de Contabilidade (DICON);

c) Divisão de Material e Patrimônio (DMP); 

d) Divisão de Manutenção e Projetos (DMPRO);

e) Divisão de Licitações e Contratos (DLC);
 
f) Divisão de Segurança e Transporte (DSEGTRAN).

Dentro de sua estrutura encontram-se, ainda, as unidades administrativas abaixo:

a) Gabinete da Secretaria – GAB. SAOF;

b) Setor de Apoio Administrativo (SAA) (Ato TRT7 nº 452/2011);

c) Unidade Socioambiental (Ato TRT7 nº 405/2015).

Da secretaria 

Compete precipuamente à Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças – SAOF iden-
tificar as demandas administrativas necessárias ao regular funcionamento do Tribunal em 
todas as suas unidades da capital e do interior, bem como coordenar a execução dos serviços 
e a aquisição de bens, através dos setores que lhe são subordinados, permitindo ao Tribunal 
manter-se em plena atividade.

Atua esta Secretaria no processo de Planejamento das ações a serem realizadas de forma 
eletiva pela Administração, bem como nas ações de Execução imediata.

Por albergar a maioria das unidades integrantes da área executiva, Coordena os trabalhos entre 
os diversos setores, acompanhando-os e dando às áreas responsáveis todo o suporte que ne-
cessitam para o atendimento do fim proposto e alcance das metas definidas pela Administração.
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É esta Secretaria, portanto, o meio de interlocução entre a Presidência e as Divisões/Setores 
Administrativos subordinados.

Das atiViDaDes

Apresentamos as principais atividades desenvolvidas pela SAOF no exercício de 2016:

a) promoveu a avaliação e a consolidação das demandas de contratações de bens 
e serviços e encaminhou o resultado à apreciação da Diretora-Geral, com vistas à 
elaboração da Proposta Prévia Orçamentária;

b) solicitou às unidades requisitantes o preenchimento de formulário específico, com 
informações detalhadas dos bens e serviços a serem contratados ou prorrogados 
no exercício subsequente, de acordo com o estabelecido na Resolução TRT7 nº 
200/2014, consolidando estas informações na minuta do Plano de Contratações de 
Bens e Serviços, que, junto com o (i) Plano de Obras, o (ii) Plano de Capacitação 
e Desenvolvimento de Pessoal e o (iii) Plano de Contratações de Tecnologia da 
Informação, formarão o Plano Anual de Contratações do TRT;

c) analisou a pertinência dos Pedidos de Contratação quanto à devida instrução pro-
cessual, verificando se estavam acompanhados dos respectivos Termos de Refe-
rência e pesquisas de preços, com a finalidade de viabilizar as contratações;

d) providenciou a instrução de processos administrativos relacionados a bens e ser-
viços, em atendimento às demandas formuladas por diversas áreas do Tribunal, 
orientada pelo planejamento prévio ou decorrente da necessidade imediata, com o 
objetivo de atender situações cotidianas ou não;

e) acompanhou a rotina relativa à liquidação das despesas referentes aos processos, 
de energia elétrica (COELCE) e de água e esgoto (CAGECE e SAAE), solicitando 
atestados de todas as unidades do interior do Estado, verificando a regularidade 
das certidões, com o intuito de viabilizar o pagamento até a data de vencimento das 
respectivas faturas;

f) realizou a fiscalização dos processos concernentes à locação dos imóveis situados 
nas cidades de Aracati e São Gonçalo do Amarante, bem como os relacionados à 
Imprensa Nacional – FUNIN e à empresa Terezinha Ávila - ME, referentes às publi-
cações de matérias no Diário Oficial da União - DOU e jornais de grande circulação 
no Estado do Ceará, respectivamente. Esta Secretaria realizou exame minucioso 
das publicações mensais, número de matérias publicadas, observância da regulari-
dade das certidões, encaminhando os autos à Ordenadoria de Despesas/Diretoria-
Geral para fins de pagamento;

g) verificou a documentação necessária ao pagamento das faturas dos diversos con-
tratos de serviço desta Corte, saneando as falhas junto aos fiscais e empresas 
contratadas, enviando o processo ao Ordenador de Despesas, com despacho cir-
cunstanciado, atestando a validade e a plena condição de pagamento do processo;

h) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) e no Diário Eletrônico da Justiça do Tra-
balho (DEJT), no prazo legal, os extratos de contratos, convênios, acordos, termos 
aditivos, atas de registro de preços, dispensa de licitação, inexigibilidade de licita-
ção, avisos de penalidade, avisos de anulação de licitação, avisos de revogação 
de licitação, aviso de cancelamento de registro de preço, relatório de gestão fiscal, 
edital de notificação e notas de empenho;
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i) remeteu, mensalmente, à Secretaria de Tecnologia da Informação para divulgação 
no sítio do TRT7 (www.trt7.jus.br) (Início> Acesso à Informação > Transparência/
Contas Públicas > Licitações e Contratos) a relação das compras efetivadas me-
diante empenho e dispensa e inexigibilidade de licitação;

j) procedeu ao reconhecimento da dispensa ou inexigibilidade de licitação de proces-
sos relacionados a demandas de bens e serviços;

k) acompanhou a tramitação de processos licitatórios, estabelecendo o grau de prio-
ridade destes, de acordo com o planejamento da Administração;

l) coordenou reuniões com fornecedores acerca de contratos de interesse da Adminis-
tração, de modo a ajustar condutas, a exemplo da negociação para supressão de 
contratos, em razão do corte na verba de custeio, promovido na LOA/2016;

m) auxiliou a Diretoria-Geral na administração orçamentária e financeira, provendo-a, 
assim como à Presidência, de informações a respeito do fluxo das contratações, de 
aplicação dos recursos, da necessidade de remanejamento de verbas, garantindo 
a execução do orçamento em sua totalidade e de forma alinhada com as diretrizes 
da Administração, o planejamento estratégico institucional e a legislação vigente;

n) participou, através de sua Secretária, de diversos Comitês, Comissões e Núcleos 
Estratégicos deste Regional;

o) assessorou a unidade socioambiental na realização das ações descritas em 
item específico deste relatório, nos termos estipulado na Resolução nº 201/2015 
do CNJ. O Plano de Logística Sustentável foi implantado através da Resolução 
TRT7 nº 227/2016;

p) deu suporte e apoio às unidades judiciárias na realização das semanas de conci-
liações e de execuções trabalhistas ocorridas no ano de 2016;

q) destacamos, ainda, a atuação desta Secretaria na organização de todos os eventos 
do Tribunal, bem como nas ações/campanhas realizadas por diversas unidades ad-
ministrativas do Tribunal (Biblioteca, Unidade de Saúde, Escola Judicial, Memorial, 
Setor de Segurança, etc), e, ainda, pelo Programa Trabalho Seguro, Programa Tra-
balho Decente, Erradicação do Trabalho Infantil e pela Ecossétima, dentre outros.

Elencamos, abaixo, algumas realizações do exercício de 2016:

a) Dia Internacional da Mulher;

b) Semana do Meio Ambiente;

c) Dia da Árvore;

d) Dias Mães e dos Pais;

e) Campanha Mundial de Combate ao Câncer de Mama – Outubro Rosa;

f) comemorações Natalinas da Justiça do Trabalho, com atividades destinadas aos 
servidores do Fórum Autran Nunes, da Sede do TRT e, ainda, confraternizações 
dedicadas aos funcionários terceirizados.
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Da força De trabalho

O quantitativo de pessoal do Quadro Permanente de Pessoal e de estagiários, lotados no 
Gabinete desta Secretaria, no ano de 2016, foi o seguinte:

CATEGORIA QUANTIDADE

Analista Judiciário 2

Técnico Judiciário 2

Servidor cedido de Prefeitura 1

Estagiários 3

14.6.1.1 Ecosétima 

Da uniDaDe socioambiental

Em 2016, foram realizadas as seguintes atividades:

a) janeiro:

- mês do desapego - a Comissão Permanente de Gestão Ambiental iniciou os 
trabalhos com a campanha “Mês do Desapego” para arrecadar roupas, aces-
sórios, sapatos, roupa de cama e utensílios domésticos em geral, com o ob-
jetivo de formar um bazar permanente para a Associação de Catadores do 
Jangurussu - ASCAJAN;

b) fevereiro:

- coleta seletiva nas copas - a Comissão Permanente de Gestão Ambiental visitou 
todos os setores do Fórum Autran Nunes falando sobre a importância da coleta 
seletiva. Na ocasião, foram distribuídos adesivos para as lixeiras das copas: re-
síduo reciclável e resíduo não reciclável, ressaltando a importância da utilização 
dos sacos azuis, resíduo reciclável, fornecidos pela empresa Gestor, empresa 
terceirizada responsável pela limpeza e conservação do referido Fórum;

- descarte adequado - a Comissão Permanente de Gestão Ambiental fez o des-
carte correto de 19kg de pilhas, encaminhados à Seuma - Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Meio Ambiente;

c) março:

- agua é vida - O Dia Mundial da Água foi comemorado com a presença dos técnicos 
da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) Cláudio Gesteira e Antô-
nio Treze, numa roda de conversa para esclarecer sobre a situação hídrica do nos-
so Estado. A conversa também alertou sobre o consumo consciente. A Comissão 
Permanente de Gestão Ambiental reuniu-se com a Secretaria de Administração, 
Orçamento e Finanças a fim de elaborar o PLS - Plano de Logística Sustentável;

d) abril:

- fórum lixo & cidadania - a Comissão Permanente de Gestão Ambiental participou 
do curso “Critérios de Sustentabilidade de Acordo com a Resolução CSJT 
nº 103/2012", apresentando as boas práticas da Ecosétima sobre gestão de resíduos;
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e) maio:

- sobre o cuidado da casa comum I - a Comissão Permanente de Gestão Ambien-
tal, em parceria com o Programa Cuidar Mais, da Divisão de Saúde do TRT/CE, 
convidou o servidor aposentado Paulo Cardoso, triatleta e iroman, para falar 
sobre sua superação, motivação e força de vontade diante dos desafios da vida. 
As palestras aconteceram na sala da Diretoria do Fórum Auntran Nunes e no 
auditório do TRT;

- o TRT/CE, através de uma iniciativa da Comissão Permanente de Gestão Ambien-
tal, instalou, com o apoio da Divisão de Manutenção e Projetos, da Divisão de 
Comunicação Social, da Diretoria do Fórum Autran Nunes e da Diretoria do Fórum 
do Cariri, os paraciclos (estacionamentos para bicicletas). A ação atende ao Plano 
de Logística Sustentável da Justiça do Trabalho, dentro do indicador que busca 
incentivar a realização de ações que promovam a prática de atividades físicas e 
esportivas como melhoria para a qualidade de vida no ambiente de trabalho;

- a Comissão Permanente de Gestão Ambiental organizou, com os integrantes 
das Comissões de Gestão Ambiental da Justiça Federal e Tribunal Regional 
Eleitoral, a Semana Nacional do Meio Ambiente, com o tema “Sobre o Cuidado 
da Casa Comum”, tendo como objetivo um desenvolvimento sustentável e inte-
gral. A ação faz parte do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, que 
sugere a realização de ações compartilhadas entre as instituições. O ponto alto 
do evento foi uma roda de conversa com o teólogo Carlo Tursi, falando sobre a 
Carta Encíclica Laudato Si - Sobre o Cuidado da Casa Comum;

f) junho:

- sobre o cuidado da casa comum II - Ainda em comemoração a Semana do Meio 
Ambiente, foi realizada a prática “Vivência Corpo é Natureza", com o facilitador 
Norval Cruz, doutor em educação. A vivência foi feita no Parque do Cocó;

- a Comissão Permanente de Gestão Ambiental e a Equipe de Desenvolvimento, 
encaminharam para aprovação o PLS-Plano de Logística Sustentável o qual foi 
implantado através da Resolução TRT7 nº. 227, de 07.06.2016;

g) agosto:

- A Comissão Permanente de Gestão Ambiental visitou o Setor de Reciclagem da 
Assembleia Legislativa do Ceará. Na visita, a Ecosétima foi contemplada com 
um papa-pilhas e baterias doado pelo servidor da Assembleia Eugênio Maciel, 
responsável pelo setor de resíduos sólidos.

h) setembro:

- o coração da ecosétima bate em um novo lugar - a Comissão Permanente de 
Gestão Ambiental - Ecosétima ganhou instalações permanentes no espaço re-
formado do Mezanino do Anexo I. Para marcar a nova fase, a Comissão reuniu-
se com a presidente do TRT/CE, Desembargadora Maria José Girão, no dia 14 
de setembro, para apresentar e definir o planejamento de ações de responsa-
bilidade socioambiental da instituição para o quadrimestre restante de 2016. O 
Plano de Logística Sustentável do TRT/CE foi um dos temas da reunião;

- O manual prevê uma série de processos de coordenação de fluxo de bens e 
de serviços – da aquisição ou fornecimento ao desfazimento – que considera a 
proteção ambiental, a justiça social e o desenvolvimento econômico equilibrado;
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- a Comissão Permanente de Gestão Ambiental distribuiu, em comemoração ao 
Dia da Árvore, 30 mudas de plantas ornamentais para os servidores em troca de 
material reciclável. As mudas foram fornecidas pelo Parque Botânico do Ceará. 
A Presidente do TRT/CE, Desembargador Maria José Girão, plantou uma muda 
de ipê-amarelo no jardim da Casa Sede;

i) outubro:

- pior seca da história - A Comissão Permanente de Gestão Ambiental, dando 
continuidade às ações de sensibilização, realizou, com a Companhia de Água e 
Esgoto do Ceará - Cagece, através da Coordenadoria de Interação Social, uma 
campanha entre servidores e magistrados, alertando sobre a disponibilidade de 
água nos açudes e reservatórios, bem como chamou a atenção do consumo 
consciente de água para evitar o racionamento. A campanha foi feita na sede do 
TRT/CE e no Fórum Autran Nunes;

- a Comissão Permanente de Gestão Ambiental, em parceria com a Divisão de 
Saúde, levou as catadoras da Associação dos Catadores do Jangurussu para 
assistirem à palestra da mastologista Ana Caroline Gondim, no Fórum Autran 
Nunes. Após a palestra, a médica conversou com as catadoras e encaminhou-
as para fazerem exames de prevenção;

j) novembro:

- programa do TST - JORNADA DO TRABALHO - A Comissão Permanente de 
Gestão Ambiental recebeu a visita da equipe de reportagem do Programa de TV 
Jornada, do TST, na sala da Ecosétima. A Comissão acompanhou a equipe do 
TST em visita à Associação dos Catadores do Jangurussu, Fórum Autran Nunes 
e Associação Peter Pan. O dia de entrevistas rendeu duas pautas: uma sobre as 
atividades sociais voluntárias da Associação Peter Pan (exibida em dezembro) e 
outra sobre as ações de responsabilidade socioambiental do Regional (previsão 
de exibição em fevereiro de 2017), ambas pela TV Justiça.

k) dezembro: 

- somos todos anjos - A Comissão Permanente de Gestão Ambiental, no Dia Mun-
dial de Combate à AIDS, lançou campanha de doação para portadores de HIV 
da Associação dos Voluntários do Hospital São José. A campanha consistia em 
doações de materiais de higiene pessoal;

- a Comissão Permanente de Gestão Ambiental encerrou os trabalhos de 2016 
com a festa de natal dos filhos e netos dos catadores da Associação dos Cata-
dores do Jangurussu. A festa contou com a participação de 159 crianças, todas 
apadrinhadas pelos servidores e magistrados do TRT/CE.

14.6.2 diViSãO dE COntAbilidAdE

14.6.2.1 Setor de Escrituração Financeira e patrimonial

A Divisão de Contabilidade, subordinada diretamente à Secretaria de Administração, Orça-
mento e Finanças, conta em sua estrutura organizacional com o Setor de Escrituração Fi-
nanceira e Patrimonial (SEFP), sendo que, durante todo o exercício de 2016, sua força de 
trabalho, composta apenas por 1 (uma) diretora, 1 (uma) coordenadora de serviço, 1 (um) 
servidor e 2 (dois) estagiários de nível superior, empenhou-se para realizar tempestiva e sa-
tisfatoriamente diversas atividades de sua competência, quais sejam: 
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a) primordialmente, a análise das contas públicas da Unidade Orçamentária (UO) 
15108 – Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, Unidade Gestora (UG) 
080004, Gestão 00001, certificando os demonstrativos contábeis (Balanço Orça-
mentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais) ge-
rados pelo SIAFI no ano de 2016;

b) acompanhamento mensal da execução contábil no SIAFI dos atos e fatos da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial deste Regional, por meio da Conformidade 
Contábil na qual foi registrada restrição em todos os meses do exercício de 2016;

c) confecção mensal dos anexos I e II, colhendo os dados da gestão orçamentária e 
financeira para publicação no Portal da Transparência/Contas Públicas deste Re-
gional, conforme exigido pela Resolução nº 102/2009, do CNJ; 

 
d) elaboração bimestral do Resumo Orçamentário por Programa e Natureza da Des-

pesa para publicação no Portal da Transparência/Contas Públicas deste Regional, 
segundo as diretrizes do Ato nº08/2009, do CSJT.GP.SE; 

e) elaboração do Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal, conforme exigido pela Lei 
Complementar nº101/2000 (LRF);

f) elaboração dos Quadros de Desempenho Orçamentário e Financeiro, do Quadro de 
Pagamentos/Cancelamentos de Restos a Pagar, do Quadro de Reconhecimento de 
Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos, do Quadro de Convênios/Acordos 
firmados entre o TRT e as Instituições Financeiras BB e CEF, constantes do Relatório 
de Gestão Anual exigido pelo TCU e elaborado/coordenado pela Diretoria-Geral;

g) registro e atualização das informações no ROL de RESPONSÁVEIS, identificando 
os agentes públicos e seus respectivos substitutos, os responsáveis por desem-
penharem atividades relacionadas à gestão de recursos públicos neste Regional; 

h) registro mensal no SIAFI dos Balancetes de Distribuição de Material de Consumo 
e dos Balancetes de Bens Móveis, bem como registro da depreciação atinente aos 
bens móveis e da amortização dos bens intangíveis (softwares);

i) registro periódico no SIAFI das garantias contratuais (seguros e cauções) pres-
tadas pelas empresas a este Regional, bem como a atualização financeira dos 
depósitos (cauções);

j) cadastramento/habilitação dos usuários nos sistemas SIAFI OPERACIONAL, TE-
SOURO GERENCIAL e SIASG, bem como registro mensal da Conformidade de 
Operadores da Unidade Gestora (UG); 

k) atuação em 145 processos administrativos (SPT2) e 305 processos eletrônicos 
(PROAD), realizando dentre outras:

- prestação de informações sobre aspectos contábeis das Planilhas de Custos e 
Formação de Preços apresentadas por empresas contratadas pelo TRT7;

- apropriação e pagamento das folhas de pessoal do TRT7, incluindo todos os 
encargos delas decorrentes;

- reembolso das despesas com remuneração e encargos do cargo efetivo de pes-
soal cedido por entes municipais/estaduais ao TRT7;

- regularização de lançamentos, ajustando contas contábeis e contas de controle;

- registro de devoluções de despesas, conforme folhas de acerto financeiro;

- manifestação sobre os indicadores da situação econômico/financeira de empresas 
licitantes a pedido da Divisão de Licitação e Contratos;

l) emissão de 71 restituições de valores recolhidos a maior ou por equívoco via Guia de 
Recolhimento da União (GRU), em cumprimento aos despachos expedidos em pro-
cessos trabalhistas, recebidos via malote digital e/ou e-mail (sof.contab@trt7.jus.br);
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m) emissão de GRU para quitação de débito de terceiros (servidores, prestadores de 
serviços, fornecedores, entre outros) junto ao TRT7;

n) comunicações, solicitações e cumprimento de diligências mediante a expedição de 
11 memorandos, 02 ofícios e 69 mensagens.

14.6.3 diViSãO dE liCitAçãO E COntRAtOS

Instituída por Ato da Presidência deste Tribunal (Ato n° 185, de 14/06/12), à Divisão de Licita-
ções e Contratos (DLC) compete o planejamento, a organização, a coordenação e o controle 
das atividades exercidas pelos setores que lhe são subordinados, a saber, setor de licitações, 
setor de compras e setor de contratos, os quais executam procedimentos internos e externos 
relativos às licitações e contratações de bens, serviços e obras de interesse da Administração, 
bem como o apoio à gestão e fiscalização dos contratos, convênios e demais ajustes celebra-
dos por este Órgão.

14.6.3.1 Setor de Contratos

Compete ao Setor de contratos elaborar as minutas de contratos, convênios, cessões de uso 
e demais ajustes celebrados por este Órgão, bem como as minutas de seus respectivos aditi-
vos, formalizando-os oportunamente; realizar consultas ao SICAF e CADIN e extrair certidões 
de regularidade quanto aos débitos trabalhistas, quando da formalização dos contratos, atas 
de registro de preços, prorrogação de vigência contratual e acréscimos; realizar os registros 
de contratos, aditivos, apostilas e rescisões nas tabelas do Setor, no SIASG/SICON e no SI-
GEO; encaminhara para publicação pela SAOF os contratos e demais ajustes formalizados; 
informar e submeter à Administração as solicitações de alterações contratuais (prorrogações, 
reajustes, repactuações, reequilíbrio econômico-financeiro, acréscimos, supressões e demais 
ajustes); executar os procedimentos de aplicação de penalidades administrativas; registrar as 
penalidades no SICAF e no Portão da Transparência (Cadastro Nacional de Empresas Inidô-
neas e Suspensas - CEIS); encaminhar notificações e decisões superiores aos contratados; 
encaminhar informações para publicação no site do TRT7; registrar garantias contratuais; 
elaborar alvarás para liberação de garantias na modalidade caução; 

Durante o exercício de 2016, o Setor de Contratos executou as atividades abaixo relacionadas:

a) elaborou as minutas dos contratos para procedimento de licitação, bem como para 
os casos de inexigibilidade e Dispensa de Licitação conforme a Lei 8.666/93;

b) elaborou as minutas dos Convênios, Termos Diversos e Cessão de Uso, de seus 
respectivos aditamentos e termos de rescisão;

c) elaborou as minutas dos aditivos de contratos, apostilamentos e termos de rescisão;

d) efetuou os procedimentos para alterações contratuais (aditivos, apostilamentos e 
rescisão):

- efetuou os procedimentos relativos à repactuação dos contratos de terceirização-
mão de obra residente, envolvendo análise do novo valor contratual, demonstra-
da através das planilhas de custos e formação de preços, decorrente de acordo/
convenção coletiva das categorias envolvidas e legislação (alteração de tributos, 
vale transporte e outros);

e) formalizou as atas de registro de preços, contratos, convênios, termos diversos, 
cessão de uso, apostilas aos contratos, os respectivos aditivos e termos de resci-
são, após os procedimentos prévios à celebração, inclusive os e adesão às atas de 
registro de preços de outros Órgãos Públicos;
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f) publicou no site do TRT7-contas públicas a tabela dos contratos e dos seus aditivos, 
dos convênios e termos diversos e seus aditivos, da cessão de uso e seus adita-
mentos, das atas de registro de preços e seus aditamentos, além das atas e seus 
aditivos em pdf, e das penalidades de impedimento de licitar e contratar aplicadas;

g) efetuou o registro dos contratos e seus aditivos, apostilas e rescisão no SIASG/SICON;

h) procedeu a digitalização das atas de registro de preços, dos contratos, convênios 
e termos diversos, cessão de uso, apostilas de contratos e dos respectivos adita-
mentos e termos de rescisão;

i) enviou as atas de registro de preços, contratos, convênios e termos diversos, ces-
são de uso, e os respectivos aditamentos e termos de rescisão às partes e aos 
fiscais do TRT7;

j) efetuou o registro para controle e acompanhamento da entrega dos termos acima 
citados e das notificações que foram remetidas pelos correios;

k) enviou as atas de registro de preços, contratos, convênios e termos diversos, ces-
são de uso e seus respectivos aditamentos e termos de rescisão à Secretaria de 
Administração, Orçamento e Finanças para publicação;

l) procedeu atualização mensal dos registros de dados contidos nas tabelas elaboradas 
pelo Setor de Contratos que são disponibilizados no site do TRT7-contas públicas;

m) efetuou registro das garantias contratuais;

n) procedeu elaboração de Alvará para liberação de garantia contratual, na modalida-
de caução;

o) efetuou os procedimentos inerentes à aplicação de penalidade e/ou proposição de não 
aplicação de multa para subsidiar a autoridade competente na decisão pertinente;

p) procedeu anotação em seus registros das penalidades aplicadas e das multas 
liberadas para subsidiar à Administração quando das informações futuras sobre 
aplicação de penalidade;

q) procedeu consulta ao SICAF e extraiu certidão de regularidade quanto aos débitos 
trabalhistas, quando da formalização dos contratos, atas de registro de preços, 
prorrogação de vigência contratual e acréscimos;

r) procedeu consulta ao CADIN, nos procedimentos de formalização de contratos e 
seus aditamentos;

s) elaborou as informações inerentes à reajuste, repactuação, reequilíbrio econômico-
financeiro, prorrogação da vigência contratual, prorrogação de prazo de execução, 
acréscimos e supressões, dentre outros que acompanham as minutas dos aditivos 
contratuais e apostilamentos, bem como das atas de registro de preços;

t) efetuou as notificações para apresentação de defesa, ciência de decisão, envio de 
documentos, recolhimento de multas e outros, bem como do registro da penalidade 
no SICAF;

u) efetuou registros no SIGEO dos contratos e de algumas alterações decorrentes de 
aditivos e de apostilas aos contratos;
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v) os quantitativos relativos aos contratos, aditivos de contratos, apostilas de contra-
tos, termos de rescisão, atas de registro de preços, aditivos de atas de registro de 
preços, convênios e termos diversos, termos de rescisão de convênios, cessão de 
uso, aditivos de cessão de uso, penalidades, garantias contratuais, registros no 
SIASG/SICON, no SIGEO, Informações e Notificações são informados a seguir:

- 37 (trinta e sete) Contratos formalizados em 2016, conforme tabela em anexo;

- 91 (noventa e um) Aditivos de contratos formalizados em 2016, conforme tabela 
em anexo;

- 08 (oito) Apostilas de contratos formalizadas em 2016, conforme tabela em anexo;

- 04 (quatro) Termos de Rescisão de Contratos formalizados em 2016, conforme 
tabela em anexo;

- 37 (trinta e sete) Atas de Registro de Preços formalizados em 2016, conforme 
tabela em anexo;

- 04(quatro) Aditivos de Atas de Registro de Preços formalizados em 2016, confor-
me tabela em anexo;

- 15 (quinze) Convênios e Termos Diversos formalizados em 2016, conforme ta-
bela em anexo; (*)

- 01(uma) rescisão de convênio formalizada em 2016, conforme tabela em anexo;

- 01(uma) cessão de uso formalizada em 2016, registrada na tabela de cessão de 
uso em anexo;

- 04(quatro) aditivos de cessão de uso formalizados em 2016, registrados na tabe-
la de cessão de uso, a mesma do item 9 acima;

- 21 (vinte e um) registros no SICAF/COMPRASNET das penalidades aplicadas 
em 2016, na fase de licitação, conforme tabela em anexo;

- 21 (vinte e um) registros no SICAF/COMPRASNET das penalidades aplicadas 
em 2016, na fase de contratação, conforme tabela em anexo;

- 28 (vinte e oito) registros das garantias dos contratos apresentadas e atualizadas 
em 2016, conforme tabela em anexo;

- 136 (cento e trinta e seis) registros no SIASG/SICON relativos aos contratos, 
apostilas e aditivos formalizados em 2016;

- 37 (trinta e sete) registros no SIGEO dos contratos formalizados em 2016, com 
informação do setor gestor, número do contrato, valor, período de vigência e 
fiscalização;

- 90 (noventa) registros no SIGEO dos aditivos e apostilas formalizados em 2016 
que alteraram dados que são informados no SIGEO;

- 115 (cento e quinze) Informações destinadas à Diretoria-Geral e Assessoria Ju-
rídica Administrativa;

- 300 (trezentas) notificações.
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TABELAS EM ANEXO:

1 - ADITIVOS ARP 2016

PROCESSO CONTRATADA

1 04/16 3280/15 1º - 01.08.16 1º - 10.08.16

2 27/16 1172/16 1º - 18.10.16 1º - 24.10.16

3 21/16 3.689/15 1º-24.10.16 1º-26.10.16

4 22/16 1.084/16 1º-04.11.16 1º-11.11.16

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016

ADITIVOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADOS EM 2016 
- Fonte: Setor de Contratos-30.12.2016

Nº DE 
ORDEM

Nº DA 
ATA

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO DO 

ADITIVO

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

M B DE SOUSA COMERCIAL 
EIRELLI-ME

1º - Retificação do CNPJ 
do fornecedor

FRANCISCO FÁBIO VIANA 
SILVA - ME

1º - Alteração do CNPJ 
do fornecedor e do RG 
do representante lega .

LANLINK SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÃO EM 
INFORMÁTICA S.A..- CNPJ: 
19.877.285/0001-71 

1º - Redução dos preços 
registrados 

WELLINGTON VALENTE 
COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA-ME - 
CNPJ: 04.623.889/0001-14

1º- Retificação dos 
valores do Lote 03.

2 - ADITIVOS DE CONTRATOS FORMALIZADOS 2016
Planilha1

Página 1

MÊS DE DEZEMBRO

ADITIVOS DE CONTRATOS FORMALIZADOS EM 2016

TRT 7ª REGIÃO
FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016

MÊS DE JANEIRO

IT
E

M

PROCESSO  Nº DO CONTRATO

1 27.098/11-5 07/12 4º - 04.01.16 4º- 14.01.16

2 9.091/14 03/15 2º-04.01.16 2º-16.03.16

3 20.167/09-8 01/11 7º - 08.01.16 7º- 13.01.16

MÊS DE FEVEREIRO

IT
E

M

PROCESSO  Nº DO CONTRATO

4 4.153/14 50/14 4º- 01.02.16 4º - 18.02.16

5 48.684/09-6 13/12 14º - 05.02.16 14º - 11.02.16

6 3.275/14 09/15 1º-15.02.16 1º-18.02.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

TELEMAR NORTE 
LESTE S.A./ CNPJ: 
33.000.118/0001-79

4 -  prorrogação até 
13.01.17

ROYAL & 
SUNALLIANCE- 
SEGUROS 
BRASIL S/A 
CNPJ:33.065.699/
0001-27

2º-prorrogação da 
vigência de 
13.01.16 a 
13.01.17 (VT: R$ 
31.131,00) 

MAPROS LTDA- 
CNPJ: 
08.980.641/0002-42

7º- prorrogação até 
11.01.17 
(  prorrogação 
excepcional) e 
reajuste (VT:R$ 
64.261,08)

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

GRÁFICA E 
EDITORA RONDA 
LTDA-CNPJ: 
07.651.003/0001-34

4º - Supressão (VT: 
R$ 6.225,00)

GESTOR SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS 
LTDA- CNPJ: 
02.685.728/0001-20

14º - Supressão do 
Edíficio Manoel Arízio 
e acréscimo do imóvel 
destinado ao acervo 
arquivístico do Fórum 
Autran Nunes

STUDIO F3 LTDA-ME 
CNPJ 
23.481.856/0001-21

1º - Supressão (VT: 
R$ 212.000,00)
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Planilha1

Página 1

MÊS DE FEVEREIRO

IT
E

M
PROCESSO  Nº DO CONTRATO

7 7.612/14 51/14 2º-16.02.16; 2º-19.02.16

8 3.641/15 52/15 1º-16.02.16 1º-24.02.16

9 1.056/14 19/14 3º -17.02.16 3º-22.02.16

10 5.630/13 31/14 2º - 17.02.16; 2º - 23.02.16

11 23.034/10-0 13/11 17º- 18.02.16 17º - 22.02.16

12 1.902/14 14/14 2º -24.02.16; 2º-04.03.16

MÊS DE MARÇO

IT
E

M

PROCESSO  Nº DO CONTRATO

13 29.568/11-1 28/12 6º-01.03.16 6º-09.03.16

14 48.684/09-6 13/12  15º -02.03.16 15º- 08.03.16.

15 432/15 26/15 2º-10.03.16 2º-18.03.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

CONSTRUTORA 
PORTO LTDA- 
CNPJ: 
03.234.418.0001-
51

2º-prorrogação do 
prazo de execução 
até 18.04.16 e da 
vigência contratual 
até 21.10.16.

SULAMERICANA 
ENGENHARIA 
LTDA - CNPJ: 
03.336.030/0001-
61

1º - prorrogação do 
prazo de execução 
até 17.04.16 e do 
prazo de vigência 
até 31.08.16; 
Supressão e 
Acréscimo (VT = 
R$ 1.218.391,99)

ANA CECÍLIA 
ALCÂNTARA E 
SILVA-CPF: 
051.735.823-91

3º- Redução do 
valor do contrato 
-negociação 
(VT:R$ 32.706,00)

TEREZINHA ÁVILA 
VELOSO 
ROSENDO-ME- 
CNPJ: 
07.425.614/0001-
64

2º - Supressão (VT: 
R$ 40.500,00)

NORTH 
SEGURANÇA 
LTDA  CNPJ- 
86.960.598/0001-
86

17º - Supressão de 
Maranguape 
(VT:R$ 
4.139.890,37)

ECT - EMP. BRAS. 
CORREIOS E 
TELEG.- CNPJ: 
34.028.316/0010-
02

2º - prorrogação da 
vigência até 
10.03.17

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

LÍDER SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS 
LTDA-ME- 
41.305.228/0001-
77

6º - Supressão de 
04 postos de 
serviços -03 no 
TRT e 01 no 
Fórum, a partir de 
25.02.16- (VT: R$ 
203.659,20)

GESTOR 
SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS 
LTDA- CNPJ: 
02.685.728/0001-
20

15º - Supressão de 
Maranguape (VT: 
2.179.457,16 - 
01.02.16 a 
04.02.16; VT: R$ 
2.008.029,96 - 
05.02.16 a 
22.07.16; VT: R$ 
2.006.176,56 - a 
partir de 23.07.16)

INFOWAY 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 
LTDA-ME-CNPJ: 
01.300.487/0001-
90

2º -Supressão 
(VT:R$ 325.848,00)
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Planilha1

Página 1

MÊS DE MARÇO
IT

E
M

PROCESSO  Nº DO CONTRATO

16 3.332/13 39/13 7º-15.03.16   7º-17.03.16

17 12.269/13 12/14 3º - 16.03.16 3º - 30.03.16

18 10.515/13 40/14 2º-17.03.16 2º-30.03.16

19 5.117/13 13/14 3º -17.03.16 3º - 31.03.16

20 20.166/12-3 40/12 7º-21.03.16 7º-28.03.16

21 4.734/12 45/12 4º - 21.03.16 4º 30.03.16

22 11.463/11-3 31/11  11º-28.03.16 11º-30.03.16

23 11.463/11-3 32/11 6º-21.03.16 6º-31.03.16

24 9.108/13 47/13 4º - 21.03.16 4º - 07.04.16

25 46/14 3º-28.03.16 3º-11.04.16

26 5.674/13 31/13 5º - 31.03.16 5º - 06.04.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

ELFI SERVICE 
ELETRICIDADE 
LTDA - CNPJ: 
73.624.165/0001-
08

7º- supressão de Crato 
e Juazeiro do Norte e 
correção do 6º T.A. no 
tocante aos Materiais 
de Reposição (VT: R$ 
479.767,07)

EMN - 
EMERGÊNCIAS 
MÉDICAS DO 
NORDESTE LTDA-
CNPJ: 
08.064.467/0001-07

3º -prorrogação até 
17.03.17 com 
imediata 
suspensão por 120 
dias.

SOL NASCENTE 
CONSULTORIA E 
IMOBILIÁRIA LTDA 
- CNPJ: 
06.703.393/0001-
86

 2º-redução do 
valor contratual a 
partir de 01.03.16 
(VT: R$ 
144.000,00)

ANDREZA ALVES 
EVANGELISTA-ME 
CNPJ: 
01.612.710/0001-35

3º - Prorrogação da 
vigência até 
17.03.17 e redução 
do valor ( VT:R$ 
4.122,64)

TELEMAR NORTE 
LESTE S.A..CNPJ: 
33.000.118/0001-
79

7º -Supressão 
(VT:R$ 
1.177.461,90)

ROBERVANDO 
BARREIRA NOBRE 
(CPF: 649.539.803-
44) e NATÁLIA 
MOREIRA NOBRE 
(CPF: 005.098.073-
48), representados 
por SOL 
NASCENTE 
CONSULTORIA E 
IIMOBILIÁRIA LTDA 
(CNPJ: 
06.703.393/0001-86)

4º -Redução do 
valor do contrato 
(VT: R$ 
324.000,00)

R & R 
DEDETIZAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ: 
09.192.141/0001-
28

11º-Supressão do 
Posto Avançado de 
Maranguape (VT: 
18.518,96, a partir de 
01.02.16) e redução 
de 10% do valor do 
contrato (VT: 
16.667,08, a partir de 
26.02.16)

LÍDER CONTROLE 
AMBIENTAL LTDA- 
EPP- CNPJ: 
03.399.220/0001-28

6º- Redução do 
valor (VT:R$ 
14.452,68)

FCO MIRANDA 
JULIÃO FILHO-
ME-CNPJ: 
06.209.474/0001-
24

4º-Redução (VT:R$ 
55.326,24)

1.083/14 (princ) 
16.301/14-3 (doc)

MONTEIRO 
ATIVIDADES 
ESPORTIVAS 
LTDA - ME - 
CNPJ:13.336.262/0
001-73

3º - suspensão e 
supressão (VT: R$ 
287.628,09)

MAPROS LTDA-
CNPJ:08.980.641/0
002-42

5º - Supressão (VT-
R$50.403,60)
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Planilha1
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MÊS DE ABRIL

IT
E

M
PROCESSO  Nº DO CONTRATO

27 27.769/11-8 17/12 4º-01.04.16 4º-15.04.16

28 3.332/13 39/13 8º-07.04.16. 8º-15.04.16

29 23.034/10-0 13/11 18º - 14.04.16; 18º - 20.04.16

30 4.601/15 63/15 1º-18.04.16 1º- 26.04.16

31 5.351/11-7 24/12 8º -18.04.16 8º-10.05.16

32 48.684/09-6 13/12 16º-19.04.16 16º-25.04.16

33 1.432/15 18/15 1º - 19.04.16 1º - 12.05.16

MÊS DE MAIO

IT
E

M

PROCESSO  Nº DO CONTRATO

34 3.022/13 16/13 1º - 02.05.16 1º - 06.05.16

35 11.771/13 41/15 1º-02.05.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

WJ SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA- 
CNPJ: 
05.116.014/0001-99

4º-prorrogação da 
vigência até 
03.04.17 e redução 
do valor (VT: R$ 
5.327,54);

ELFI SERVICE 
ELETRICIDADE 
LTDA - CNPJ: 
73.624.165/0001-
08

8º - Supressão de 
Maranguape e 
Acréscimo do Prédio 
Anexo da Vara de 
Caucaia; sem 
alteração do valor 
(VT: R$ 479.767,07)

NORTH 
SEGURANÇA 
LTDA  CNPJ- 
86.960.598/0001-
86

18º - Supressão de 05 
postos de 44h(04 no 
TRT e 01 no Fórum) e 
02 postos 12x36 
diurno(01 noTribunal e 
01 na Vara de 
Maracanaú), VT:R$ 
3.833.229,64. 

ALMEIDA PINHEIRO 
CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP-CNPJ: 
18.487.449/0001-91

1º- acréscimo e 
supressão (VT:R$ 
447.998,00)

ARAÚJO ABREU 
ENGENHARIA 
NORTE LTDA - 
CNPJ: 
03.543.374/0001-
41

8º - Supressão de 
Maranguape a 
partir de 01.02.16 
(VT: R$ 
503.549,31)

GESTOR 
SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS 
LTDA- CNPJ: 
02.685.728/0001-
20

 16º - Redução do 
valor dos serviços 
prestados no 
Município de 
Fortaleza, a partir de  
15.03.16 (VT: 
1.722.313,92 - 
15.03.16 a 22.07.16; 
VT: 1.720.460,52 - a 
partir de 23.07.16)

ASCOT 
TELECOMUNICAÇÃ
O LTDA-ME- CNPJ: 
74.428.657/0001-90

1º - Prorrogação 
(12.05.16 a 
12.05.17) 

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

AMANDA DE 
OLIVEIRA 
VALENTE-CPF 
044.210.453-73; 
FERNANDA DE 
OLIVEIRA 
VALENTE CUNHA 
CPF 035.576.963-
83

1º - Prorrogação 
(20.06.16 a 
20.06.19) 

LANLINK 
INFORMÁTICA LTDA 
-CNPJ: 
19.877.300.0001-81

1º-Supressão 
(VT:R$ 674.927,13)

1º-27.05.16 e 
retificação em 

30.05.16
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Planilha1

Página 1

MÊS DE MAIO
IT

E
M

PROCESSO  Nº DO CONTRATO

36 5.983/14 38/14 2º-12.05.16 2º - 10.06.16

37 27.098/11-5 07/12 5º- 13.05.16 5º - 10.06.16

38 5.351/11-7 24/12 9º- 13.05.16 9º- 25.05.16

39 1.226/15 22/15 1º-18.05.16 1º-23.05.16

40 5.351/11-7 24/12 10º-19.05.16 10º-25.05.16

41 3.352/15 39/15 1º-24.05.16 1º-31.05.16

42 2.640/13 32/13 3º - 24.05.16 3º - 01.06.16

43 4.601/15 63/15 2º - 25.05.16 2º - 02.06.16

44 23.034/10-0 13/11 19º -27.05.16 19º - 02.06.16

45 1.436/15 21/15 2º - 30.05.16 2º - 07.06.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

TELEMAR NORTE 
LESTE S/A-CNPJ: 
33.000.118/0001-79

2º- Reequilíbrio 
econômico-financeiro 
a partir de 01.03.16 
(VT:R$ 61.747,56).

TELEMAR NORTE 
LESTA S.A - CNPJ: 
33.000.118/0001-
79

5º - Atualização das 
qiuantidades e 
localidades das 
linhas; supressão de 
linhas telefônicas e 
revisão contratual, a 
partir de 01/03/2016 
(VT:R$62.765,52).

ARAÚJO ABREU 
ENGENHARIA 
NORTE LTDA- 
CNPJ: 
03.543.374/0001-41

1º-Prorrogação da 
vigência até 
05.06.17

JUDAH SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA 
LTDA - EPP- CNPJ: 
01.335.973/0001-44

1º-Prorrogação da 
vigência até 
28.05.17 e redução 
do valor (VT:R$ 
9.060,00)

ARAÚJO ABREU 
ENGENHARIA 
NORTE LTDA- 
CNPJ: 
03.543.374/0001-41

10º- Supressão de 
02 postos (VT:R$ 
393.975,39)

LANLINK 
INFORMÁTICA 
LTDA -CNPJ: 
41.587.502/0001-48 - 
alterado no 1º aditivo 
para LANLINK 
SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÃ
O EM 
INFORMÁTICA S/A.-
CNPJ: 
19.877.285/0001-71

1º-alteração razão 
social para 
LANLINK 
SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇ
ÃO EM 
INFORMÁTICA S/A 
e CNPJ para 
19.877.285/0001-
71.

INFOWAY 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 
LTDA-ME-CNPJ: 
01.300.487/0001-90

3º- redução do 
valor a partir de 
01.06.2016(VT:R$ 
47.448,36)

ALMEIDA PINHEIRO 
CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP-CNPJ: 
18.487.449/0001-91

2º- Prorrogação da 
execução ate 
17.06.16 e da 
vigência ate 
18.10.16.

NORTH 
SEGURANÇA 
LTDA  CNPJ- 
86.960.598/0001-
86

19ª - Prorrogação 
excepcional até 
30.11.16 ou até o 
início dos novos 
serviços, o que 
ocorrer primeiro.

ELEVADORES 
ORION LTDA  
CNPJ- 
05.823.840/0001-
78

2º - Prorrogação 
ate 08.06.17, ou 
até a nova licitação, 
o que ocorrer 
primeiro e redução 
do valor (VT R$ 
83.097,60)
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Planilha1

Página 1

MÊS DE JUNHO

IT
E

M
PROCESSO  Nº DO CONTRATO

47 5.674/13 31/13 6º-02.06.16  6º-08.06.16

48 3.641/15 52/15 2º-02.06.16 2º-07.06.16

49 35.959/11-4 25/12 4º-03.06.16 4º-07.06.16

50 6.333/14 33/14 3º -03.06.16 3º-17.06.16

51 46/14 4º-09.06.16 4º-17.06.16

52 5.674/13 31/13 7º - 09.06.16 7º - 20.06.16 

53 338/13 15/13 7º -13.06.16 7º- 11.07.16

54 118/15 24/15 1º-15.06.16 1º-06.07.16

55 29.568/11-1 28/12  7º-20.06.16 7º-22.06.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

MAPROS LTDA-
CNPJ:08.980.641/0
002-42

6º - Supressão (VT 
- R$ 45.363,00)

SULAMERICANA 
ENGENHARIA 
LTDA - CNPJ: 
03.336.030/0001-
61

2º - alteração da 
redação do subitem 
5.1.1 da Cláusula 
Quinta do Contrato.

MISTER AUTO 
CENTER PEÇAS E 
SERVIÇOS - 
CNPJ: 
06.950.244/0001-
11

4º - prorrogação até 
04.06.17

CLARO S.A. - 
CNPJ: 
40.432.544/0001-
47

3º- alteração do 
endereço da 
contratada e 
reequilíbrio 
econômico-
financeiro a partir 
de 01.03.16 (VT: 
R$ 131.690,88)

1.083/14 (princ) 
16.301/14-3 (doc)

MONTEIRO 
ATIVIDADES 
ESPORTIVAS 
LTDA - ME - 
CNPJ:13.336.262/0
001-73

4º-suspensão até 
29.07.16

MAPROS LTDA-
CNPJ:08.980.641/0
002-42

7º - Retificação do 
6º T.A. quanto ao 
início dos efeitos da 
supressão 
contratual

CIEE - CENTRO 
DE INTEGRAÇÃO 
EMPRESA 
ESCOLA-CNPJ: 
61.600.839/0001-
55

 7º -Prorrogação 
até 21.06.17, e 
cláusulas 
específicas sobre 
horário período 
recesso, 
declaração 
matrícula escolar

FACIMAQ 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS E 
TURISMO LTDA - 
ME - CNPJ: 
08.618.346/0001-
60

1º-Prorrogação da 
vigência até 
15.06.17

LÍDER SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS 
LTDA-ME- 
41.305.228/0001-
77

7º-Prorrogação até 
11.07.17,com 
garantia ao direito 
da repactuação.
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Planilha1

Página 1

MÊS DE JULHO
IT

E
M

PROCESSO  

58 5.674/13 31/13  7º- 06.07.16 7º- 11.07.16

59 2.190/15 27/15 2º -08.07.16  2º - 15.07.16

60 432/15 26/15 3º-11.07.16 3º-15.07.16

61 6.405/14  25/14 2º - 27.07.16 2º - 01.08.16

MÊS DE AGOSTO

IT
E

M

PROCESSO  

62 5.630/13 31/14 3º- 04.08.16 3º -10.08.16

63 46/14 5º-05.08.16 5º-22.08.16

64 5.046/15 03/16 1º-11.08.16 1º-22.08.16

65 5.825/13  35/14  2º -16.08.16 2º- 01.09.16

66 7.887/13 35/13 3º -26.08.16 3º- 31.08.16

67 6.333/14 33/14 4º - 25.08.16 4º- 02.09.16

68 2.640/13 32/13 4º -25.08.16 4º- 01.09.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
CONTRATO

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

MAPROS LTDA - 
CNPJ: 
08.980.641/0002-42

8º - Supressão do 
objeto, com 
alteração do valor 
mensal e anual-R$ 
36.290,40;

INFOWAY 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA-
ME-CNPJ: 
01.300.487/0001-90

2º Prorrogação até 
22.07.17

INFOWAY SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA 
LTDA-ME-CNPJ: 
01.300.487/0001-90

3º -Prorrogação até 
13.07.17

MCR SISTEMAS E 
CONSULTORIA LTDA 
CNPJ: 04.198.254/0001-
17

2º - prorrogação até 
28.12.16 (prorrogou 
por mais 5 meses)

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
CONTRATO

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

TEREZINHA ÁVILA 
VELOSO ROSENDO-
ME- CNPJ: 
07.425.614/0001-64

3º prorrogação até 
04.08.17

1.083/14 (princ) 
16.301/14-3 (doc)

MONTEIRO 
ATIVIDADES 
ESPORTIVAS LTDA - 
ME – 
CNPJ:13.336.262/000
1-73

5º- Alteração da 
fiscalização e 
suspensão do 
contrato (a contar 
de 29.07.16 até 
23.10.16 ou até 
que se reverta a 
atual limitação 
orçamentária).

TECNISYS 
INFORMÁTICA E 
ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 
- CNPJ: 
26.990.812/0001-15

1º - Desconto de 12% 
sobre o valor mensal 
dos serviços nos 
meses de junho a 
dezembro de 2016, 
resultando no valor 
mensal a pagar de R$ 
10.522,00.

TELEFÔNICA 
BRASIL S.A.- 
CNPJ:02.558.157/000
1-62

1º- prorrogação da 
vigência até 
22.09.16; 2º- 
prorrogação da 
vigência até 
22.09.17

ECT - EMP. BRAS. 
CORREIOS E 
TELEG.- CNPJ: 
34.028.316/0010-02

3º - prorrogação  
da vigência até 
04.10.17  e 
reajuste no valor 
estimado de 
R$65.377,39, a 
partir de 28.06.16.

CLARO S.A. - CNPJ: 
40.432.544/0001-47

4º-  prorrogação da 
vigência até 
10.09.17;

INFOWAY SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA 
LTDA-ME-CNPJ: 
01.300.487/0001-90

4º-  prorrogação da 
vigência até 
12.09.17, sem 
alteração de valor.
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Planilha1

Página 1

MÊS DE SETEMBRO

IT
E

M
PROCESSO  

70 328/16 08/16 1º - 05.09.16 1º - 09.09.16

71 5.086/15 09/16 1º - 05.09.16 1º – 14.09.16

72 5.983/14 38/14 3º - 05.09.16 3º - 23.09.16

73 4.329/15 43/15 1º-20.09.16 1º-22.09.16

74 2.640/13 36/13 3º - 26.09.16 3º - 06.10.16

75 10.515/13 40/14 3º- 28.09.16  3º -04.10.16 

76 5.825/13 43/13 3º - 30.09.16 3º - 04.10.16

77 4.743/14 39/14 3º - 26.09.16 3º-10.10.16

MÊS DE OUTUBRO

IT
E

M

PROCESSO  

78 10.467/12 48/12 4º - 04.10.16 4º - 19.10.16

79 1.239/16 16/16 1º - 27.10.16 1º - 09.11.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
CONTRATO

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

ENGEVISA 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA-
EPP--CNPJ: 
19.964.929/0001-69

1º - Correção do 
término da vigência 
para 03.11.2017.

NTC - NÚCLEO DE 
TECNOLOGIA E 
CONHECIMENTO EM 
INFORMÁTICA LTDA 
-   CNPJ: 
05.255.748/0001-59

1º - Desconto de 
30% sobre o valor 
mensal dos 
serviços nos meses 
de setembro a 
dezembro de 2016 
(de 05.09.16 a 
31.12.16), 
resultando no valor 
mensal a pagar de 
R$ 3.598,92.

TELEMAR NORTE 
LESTE S/A-CNPJ: 
33.000.118/0001-79

3º - Prorrogação da 
Vigência até 
24.09.17 e reajuste 
do valor (VT: R$ 
64.217,40)

VECTRA 
CONSULTORIA E 
SERVIÇOS LTDA-
CNPJ: 
41.249.921/0001-70

1º- alterou cláusula 
pagamento.

LEVEL 3 
COMUNICAÇÕES DO 
BRASIL LTDA- CNPJ: 
72.843.212/0001-41

3º - Prorrogação 
até 29.10.17

SOL NASCENTE 
CONSULTORIA E 
IMOBILIÁRIA LTDA - 
CNPJ: 
06.703.393/0001-86

3º - prorrogação até 
29.09.17

TELEFÔNICA 
BRASIL S.A-CNPJ: 
02.558.157/0001-62

3º - prorrogação da 
vigência sem 
reajuste até 
27.11.17;

ELEVADORES 
UNIÃO LTDA-CNPJ: 
01.682.395/0001-12

3º - prorrogação da 
vigência sem 
reajuste até 
26.09.17;

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
CONTRATO

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

ORACLE DO BRASIL 
SISTEMAS LTDA.        
  CNPJ: 59.456.277/0001-
76

 4º - prorrogação 
até 31.10.17 e 
redução do 
valor,por 
negociação (VT: R$ 
175.122,12)

NETSAFE CORP 
LTDA    CNPJ: 
03.476.184/0002-30

 1º - Correção dos 
valores mensal (R$ 
6.457.58) e anual 
(R$ 77.491,00)
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Planilha1

Página 1

MÊS DE NOVEMBRO
IT

E
M

PROCESSO  

80 8.167/14 48/14 2º-08.11.16 2º-29.11.16

81 3.332/13 39/13 9º- 17.11.16 9º- 22.11.16

82 3.689/15 20/16 1º-30.11.16 1º-02.12.16

MÊS DE DEZEMBRO

IT
E

M

PROCESSO  

83 9.108/13 47/13 5º- 05.12.16 5º-08.12.16

84 1.056/14 19/14 4º-07.12.16 4º-09.12.16

85 9.091/14 03/15 3º -09.12.16 3º - 16.01.17

86 373/16 15/16 1º-13.12.16 1º-15.12.17

87 5.046/15 03/16 2º-20.12.16 2º-29.12.16

88 17/16 1º-21.12.16 1º-26.12.16

89 8.214/13 23/14 3º-22.12.16 3º -28.12.16

90 373/16 14/16 1º - 23.12.16 1º - 27.12.16

91 4.089/11-4 15/12 7º - 29.12.16 7º - 09.01.17

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
CONTRATO

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

UNITECH RIO 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA-
CNPJ: 
32.578.387/0001-54

2º-prorrogação até 
21.11.17.

ELFI SERVICE 
ELETRICIDADE 
LTDA - CNPJ: 
73.624.165/0001-08

 9º - Prorrogação do 
prazo de vigêcia até o 
início da prestação dos 
serviços, objeto de 
novo procedimento 
licitatório ou até  
26.01.17, o que ocorrer 
primeiro.

LANLINK SOLUÇÕES 
E COMERCIALIZAÇÃO 
EM INFORMÁTICA S.A. 
- CNPJ 
19.877.285/0001-71

1º-Adequação da 
natureza da dotação 
orçamentária (nova 
Nota de Empenho nº 
2016NE001216)

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

Nº DO 
CONTRATO

Nº DO 
ADITIVO/OBJETO 

DO ADITIVO

Nº DO ADITIVO 
/DATA DA 

ASSINATURA

Nº DO ADITIVO / 
DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO 
DOU

FCO MIRANDA 
JULIÃO FILHO-ME-
CNPJ: 
06.209.474/0001-24

5º- prorrogação até 
05.12.17 e reajuste 
(VT:R$ 60.202,20).

ANA CECÍLIA 
ALCÂNTARA E 
SILVA - CPF: 
051.735.823-91

4º- Prorrogação até 
31.12.17.

ROYAL & SUNALLIANCE 
SEGUROS BRASIL S/A - 
CNPJ:33.065.699/0001-
27-  3º aditivo mudou 
razão social para 
SEGUROS SURA S/A

3º mudou razão 
social para 
SEGUROS SURA 
S/A e prorrogação 
da vigência até 
13.01.18

LANLINK SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÃO 
EM INFORMÁTICA S.A. - 
CNPJ 19.877.285/0001-
71

1º - Prorrogação do 
prazo de entrega do 
objeto até 15.12.16 e 
do prazo de vigência 
até 12.02.17.

TECNISYS 
INFORMÁTICA E 
ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 
- CNPJ: 26.990.812/0001-
15

2º -Desconto de 
10,55% sobre o valor 
mensal do contrato 
aplicado de 01.01.17 a 
31.12.17, resultando no 
valor mensal a pagar 
de R$ 10.695,38.

4843/15 - Proc à 
parte 9517/16

MONTE HOREBE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - 
ME - CNPJ 
06.261.821/0001-68

1º retifica o valor do 
item 1.3 da planilha 
orçamentária e por 
consequência o valor 
total do contrato (R$ 
88.130,87)

TICKET SOLUÇÕES 
HDFGT S.A.- CNPJ: 
03.506.307/0001-57

3º - Alteração da 
Razão Social;

VIX OFFICE 
TECNOLOGIA LTDA - 
CNPJ: 04.091.850/0001-
01

1º - Prorrogação do 
prazo de entrega do 
objeto até 25.01.17 e 
do prazo de vigência 
até 25.03.17.

OSM- CONSULTORIA E 
SISTEMAS LTDA- CNPJ: 
88.633.680/0002-02

7º- prorrogação 
excepcional até 
31.12.17 e reajuste - 
VT: R$ 473.720,82;
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3 - ADITIVOS DE APOSTILAS CONTRATOS 2016

APOSTILAS DE CONTRATOS 2016

TRT 7ª REGIÃO

FONTE: SETOR DE CONTRATOS-  30.12.2016

IT
E

M

PROCESSO  

1 10.467/12 48/12 1ª Apostila- 05.04.16

2 23.034/10-0 13/11 4ª Apostila - 29.04.16

3 23.034/10-0 13/11 5ª Apostila- 23.05.16

4 5.351/11-7 24/12  4ª Apostila - 21.06.16

5 3.332/13 39/13 1º Apostila - 01.08.16

6 23.034/10-0 13/11 6ª Apostila-03.08.16

7 48.684/09-6 13/12 6º APOSTILA - 31.08.16

8 29.568/11-1 28/12 4ª Apostila- 26.09.16

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016

CONTRATADA-

CNPJ/CPF
Nº DO CONTRATO

Nº DA APOSTILA/OBJETO DA 

APOSTILA

Nº DA APOSTILA /DATA 

DA ASSINATURA

ORACLE DO BRASIL 
SISTEMAS LTDA.          
CNPJ: 59.456.277/0001-76

1ª Aposila- suspensão contratual de 
120 dias ou até que se reverta a atual 
limitação orçamentária, o que ocorrer 
primeiro, com efeitos a partir de 
01.03.16

NORTH SEGURANÇA 
LTDA  CNPJ- 
86.960.598/0001-86

4ª Apostila-Retificação da 3ª Apostila 
(VT:R$ 4.249.567,95-01.01.15 a 
15.01.15; VT:R$ 4.254.890,91-16.01.15 a 
22.02.15; VT:R$ 4.288.962,89 - 23.02.15 
a 18.02.16); Retificação do 17º TA (VT: 
R$ 4.138.410,41-19.02.16 a 29.02.16); 
Retificação do 18º TA (VT:R$ 
3.831.749,68- a partir de 01.03.16).

NORTH SEGURANÇA 
LTDA  CNPJ- 
86.960.598/0001-86

5ªApostila- Retificação da 4ª 
Apostila(01.01.15 a 18.02.16-os 
mesmos valores da 4ª Apostila ;VT:R$ 
4.139.902,61-19.02.16 a 29.02.16- 
VT:R$ 3.833.241,88 -a partir de 
01.03.16).

ARAÚJO ABREU 
ENGENHARIA NORTE 
LTDA - CNPJ: 
03.543.374/0001-41

Apostila nº 04-repactuação 2016 (VT:R$ 
553.740,93-01.01.16 a 31.01.16; VT:R$ 
551.992,83-01.02.16 a 02.05.16; VT:R$ 
561.792,45- 03.05.16 a 30.06.16; VT:R$ 
439.347,21 -a partir de 01.07.16.

ELFI SERVICE 
ELETRICIDADE LTDA - 
CNPJ: 73.624.165/0001-08

Apostila nº 01 - repactuação 2016 (VT: 
R$ 488.174,88, 01.01.16 a 31.01.16; 
VT:R$ 488.174,88 - a partir de 
01.02.16) 

NORTH SEGURANÇA 
LTDA  CNPJ- 
86.960.598/0001-86

6ª Apostila- Repactuação 2016 - 
VT:R$ 4.864.968,86-01.01.16 a 
18.02.16;VT:R$ 4.696.115,44-
19.02.16 a 29.02.16; VT:R$ 
4.346.174,67- a partir de 01.03.16

GESTOR SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS LTDA- 
CNPJ: 02.685.728/0001-20

 6º APOSTILA - repactuação 2016 
(VT:  2.454.493,32 / 01.01.16 a 
31.01.16; VT: 2.424.253,20 / 01.02.16 
a 04.02.16; VT: 2.233.305,24 / 
05.02.16 a 14.03.16; VT: 1.915.052,88 
/ A partir de 15.03.16)

LÍDER SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS LTDA-
ME- 41.305.228/0001-77

4ª APOSTILA - repactuação 2016 (VT: 
345.309,05 - 01.01.16 a 24.02.16 e R$ 
230.206,03 - a partir de 25.02.16). 
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4 - ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADAS 2016

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADAS EM 2016
TRT 7ª REGIÃO

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016
MÊS DE JANEIRO

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

1 01/16 4.300/15 Pregão Eletrônico 73/15- Lei 10.520/02 13.01.16 15.01.16

2 02/16 3.280/15 Pregão Eletrônico 63/15- Lei 10.520/02 20.01.16 27.01.16

3 03/16 3.280/15 Pregão Eletrônico 63/15- Lei 10.520/02 22.01.16 29.01.16

4 04/16 3.280/15 Pregão Eletrônico 63/15- Lei 10.520/02 22.01.16 02.02.16 1º - 01.08.16 1º - 10.08.16

5 05/16 4.694/15 Pregão Eletrônico 76/15- Lei 10.520/02 22.01.16 27.01.16

6 06/16 4.897/15 Pregão Eletrônico 77/15- Lei 10.520/02 29.01.16 02.02.16

MÊS DE FEVEREIRO

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

7 07/16 4.625/15 Pregão Eletrônico 75/15- Lei 10.520/02 Aquisição de lâmpadas e acessórios 15.02.16 19.02.16

MÊS DE MARÇO

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

8 08/16 4.785/15 Pregão Eletrônico 01/16- Lei 10.520/02 Aquisição de lâmpadas e acessórios 07.03.16 10.03.16

10 10/16 4.941/15 Pregão Eletrônico 02/16- Lei 10.520/02 07.03.16 18.03.16

11 09/16 4.843/15 Pregão Eletrônico 04/16- Lei 10.520/02 Serviços  de manutenção predial 15.03.16 30.03.16

9 09/16 4.941/15 Pregão Eletrônico 02/16- Lei 10.520/02 21.03.16 28.03.16

MÊS DE ABRIL

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

ACQUA RIOS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ÁGUA LTDA-CNPJ: 
08.666.193/0001-26

FORNECIMENTO DE ÁGUA 
MINERAL

01 ano, contado 
da assinatura

PH & B COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA-ME- CNPJ: 11.914.096/0001-10

Aquisição de material para copa e 
cozinha

01 ano, contado 
da assinatura

A C FARIAS EVANGELISTA 
VARIEDADES -ME - CNPJ: 
21.890.758/0001-12

Aquisição de material para copa e 
cozinha

01 ano, contado 
da assinatura

M B DE SOUSA COMERCIAL EIRELLI-
ME - CNPJ: 20.425.210/0001-48

Aquisição de material para copa e 
cozinha

01 ano, contado 
da assinatura

1º - Retificação 
do CNPJ do 
fornecedor

MARCIO GURGEL CARVALHO ME 
-CNPJ: 05.099.077/0001-84

Confecção e instalação de 
bicicletário

01 ano, contado 
da assinatura

D.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÕES LTDA-
CNPJ:08.935.824/0001-65

Confecção e instalação de mobiliário 
de marcenaria complementar ao 
Projeto de Retrofit do Ed. Manoel 
Arízio. 

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA 
LTDA-EPP - CNPJ:07.885.913/0001-81

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

CELENA PARTICIPAÇÕES E 
SERVIÇOS EM MARKETING S.A.- 
CNPJ: 17.327.645/0001-36

01 ano, contado 
da assinatura

ÕMEGA SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO EM ELEVADORES 
LTDA- CNPJ:08.080.706/0001-12

Prestação de serviços na 
modernização dos elevadores 

01 ano, contado 
da assinatura

MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-EPP-CNPJ: 
06.261.821/0001-68

01 ano, contado 
da assinatura

EGS ELEVADORES LTDA EPP- CNPJ: 
05.379.701/0001-05

Prestação de serviços na 
modernização dos elevadores 

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

12 10/16 4.843/15 Pregão Eletrônico 04/16- Lei 10.520/02 Serviços  de manutenção predial 28.04.16 03.05.16

13 11/16 238/16 Pregão Eletrônico 06/16- Lei 10.520/02 Aquisição de cintas elásticas 06.04.16 12.04.16

14 12/16 157/16 Pregão Eletrônico 07/16- Lei 10.520/02 11.04.16 15.04.16

15 13/16 4855/15 Pregão Eletrônico 05/16- Lei 10.520/02 18.04.16 22.04.16

16 14/16 4855/15 Pregão Eletrônico 05/16- Lei 10.520/02 18.04.16 26.04.16

17 15/16 4855/15 Pregão Eletrônico 05/16- Lei 10.520/02 18.04.16 26.04.16

MÊS DE MAIO

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

18 16/16 306/16 Pregão Eletrônico 08/16- Lei 10.520/02 12.05.16 19.05.16

MÊS DE JUNHO

NORDESTE CONSTRUÇÕES E 
INFRAESTRUTURA LTDA-CNPJ: 
22.975.820/0001-31

01 ano, contado 
da assinatura

D V PINHEIRO - ME-CNPJ: 
13.645.010/0001-26

01 ano, contado 
da assinatura

WELLINGTON VALENTE COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME-
CNPJ: 04.623.889/0001-14

Aquisição de lâmpadas e acessórios 
LED

01 ano, contado 
da assinatura

A C FARIAS EVANGELISTA 
VARIEDADES-CNPJ: 21.890.758/0001-
12

Aquisição de material de limpeza - 
LOTES 1 e 7.

01 ano, contado 
da assinatura

ZAPP COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS-CNPJ: 18.868.944/0001-40

Aquisição de material de limpeza  - 
LOTES 3 e 8

01 ano, contado 
da assinatura

COMERCIAL ARAÚJO DISTRIBUIÇÃO 
DE PRODUTOS-
CNPJ:13.597.348/0001-50

Aquisição de material de limpeza  - 
LOTES 6 e 9

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA - 
CNPJ:01.496.690/0001-84

Serviço de impressão de materiais 
gráficos

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

19 17/16 306/16 WORLD TELECOM LTDA EPP Pregão Eletrônico 08/16- Lei 10.520/02 06.06.16 15.06.16

MÊS DE JULHO

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

20 18/16   373/16 Pregão Eletrônico 13/16- Lei 10.520/02 Aquisições de servidores de rede. 26.07.16 08.08.16

21 19/16   373/16 VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA-EPP. Pregão Eletrônico 13/16- Lei 10.520/02 Aquisições de servidores de rede. 26.07.16 05.08.16

MÊS DE AGOSTO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE SETEMBRO

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

22 20/16 813/16 Aquisições de cofres para fitas LTO 06.09.16 09.09.16

23 21/16 3.689/15 06.09.16 09.09.16 1º-24.10.16 1º-26.10.16

24 23/16 1.084/16 Fornecimento de Material Elétrico 14.09.16 21.09.16

25 22/16 1.084/16 Fornecimento de Material Elétrico 19.09.16 23.09.16

26 24/16 1.244/16 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA Suprimentos de informática 20.09.16 27.09.16

27 26/16 1172/16 20.09.16 26.09.16

28 27/16 1172/16 FRANCISCO FÁBIO VIANA SILVA - ME 20.09.16 27.09.16 1º - 18.10.16 1º - 24.10.16

29 28/16 1172/16 20.09.16 27.09.16

30 29/16 1395/16 Pregão Eletrônico 20/16 - Lei 10.520/02 22.09.16 03.10.16

31 25/16 1.244/16 Suprimentos de informática 26.09.16 27.09.16

MÊS DE OUTUBRO

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

32 30/16 1051/16 Pregão Eletrônico 14/16- Lei 10.520/02 Aquisição de material de expediente 19.10.16 24.10.16

MÊS DE NOVEMBRO

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

Serviços de instalação de 
cabeamento de rede de dados.

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

LANLINK SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÃO EM 
INFORMÁTICA S.A..

01 ano, contado 
da assinatura

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

BENETRON COMERCIAL LTDA; CNPJ: 
02.021.647/0001-25 

Pregão Eletrônico 019/16- Lei 10.520/02 
01 ano, contado 

da assinatura

LANLINK SOLUÇÕES E 
COMERCIALIZAÇÃO EM 
INFORMÁTICA S.A..- CNPJ: 
19.877.285/0001-71 

Pregão Eletrônico 021/16- Lei 
10.520/02 

Fornecimento, instalação e 
configuração de hardware e software 
para expansão da área de 
armazenamento de dados da 
solução de storage - IBM 
STORWIZE V 5000 

01 ano, contado 
da assinatura

1º - Redução 
dos preços 
registrados 

MATEUS GUERRA DE FARIAS - ME - 
CNPJ: 14.124.286/0001-21

Pregão Eletrônico 018/16- Lei 10.520/02 
01 ano, contado 
da assinatura

WELLINGTON VALENTE COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 
- CNPJ: 04.623.889/0001-14

Pregão Eletrônico 018/16- Lei 10.520/02 
01 ano, contado 

da assinatura

Pregão Eletrônico 016/16- Lei 10.520/02 
01 ano, contado 
da assinatura

MATEUS GUERRA DE FARIAS - ME - 
CNPJ: 14.124.286/0001-21

Pregão Eletrônico 015/16- Lei 10.520/02 
Fornecimento de Material de 
Limpeza

01 ano, contado 
da assinatura

Pregão Eletrônico 015/16- Lei 10.520/02 
Fornecimento de Material de 
Limpeza

01 ano, contado 
da assinatura

1º - Alteração 
do CNPJ do 
fornecedor e 
do RG do 
representante 
legal.

DAVID ELIAS DOS NASCIMENTO E SÁ 
CAVALCANTE - ME - CNPJ: 
11.044.272/0001-00

Pregão Eletrônico 015/16- Lei 10.520/02 
Fornecimento de Material de 
Limpeza

01 ano, contado 
da assinatura

IMPRINT GRÁFICA RÁPIDA EIRELI - 
ME - CNPJ: 06.936.034/0001-79

Prestação de Serviços gráficos  - 
confecção de banners, faixas e 
adesivos.

01 ano, contado 
da assinatura

MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - 
EPP

Pregão Eletrônico 016/16- Lei 10.520/02 
01 ano, contado 
da assinatura

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

MELHOR PROPOSTA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA -  ME - 
CNPJ: 22.864.845/0001-68

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

33 31/16 1051/16 Pregão Eletrônico 14/16- Lei 10.520/02 Aquisição de material de expediente 24.11.16 06.12.16

MÊS DE DEZEMBRO

Nº DA ATA PROCESSO EMPRESA/CNPJ MOD. LICIT/FUNDAMENTO LEGAL  OBJETO VIGÊNCIA ADITIVO

34 32/16 1718/16 Pregão Eletrônico 42/16- Lei 10.520/02 29.12.16 16.01.17 29.12.17

35 33/16 1718/16 Pregão Eletrônico 42/16- Lei 10.520/02 15.12.16 22.12.16 15.12.17

36 34/16 1718/16 Pregão Eletrônico 42/16- Lei 10.520/02 15.12.16 22.12.16 15.12.17

37 35/16 2072/16 Pregão Eletrônico 41/16- Lei 10.520/02 21.12.16 26.12.16

FONTE SETOR DE CONTRATOS -30.12.2016

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

PH & B COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA-ME- CNPJ: 11.914.096/0001-10

01 ano, contado 
da assinatura

Nº DE 
ORDEM

DATA DA 
ASSINATURA

DATA DA 
PUBLICAÇÃO

DATA DA 
ASSINATURA 
DO ADITIVO

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DO ADITIVO

EXPLORATA PRODUTORA LTDA - ME 
- CNPJ: 19.206.602/0001-28

Serviços de organização e 
gerenciamento de eventos e 
confecção de placas de homenagem

DIBE7 CONSULTORIA E MARKETING 
LTDA - ME - CNPJ: 03.053.754/0001-06

Serviços de organização e 
gerenciamento de eventos e 
confecção de placas de homenagem

CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES - 
ME - CNPJ: 09.149.100/0001-59

Serviços de organização e 
gerenciamento de eventos e 
confecção de placas de homenagem

PROCONSULT S/S/ LTDA-ME- CNPJ: 
03.693.089/0001-07

Fornecimento e instalação de cercas 
espirais

01 ano, contado 
da assinatura
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6 - CONTRATOS FORMALIZADOS 2016

CONTRATOS 2016 - TRT 7ª REGIÃO 
FONTE: SETOR DE CONTRATOS -30.12.2016

MÊS DE JANEIRO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

1 5.086/15 22.01.16 22.01.16 22.01.19 04.03.16 118.830,42

MÊS DE FEVEREIRO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

2 2.149/15 22.02.16 22.02.16 22.02.17 ATIVO 25.02.16 213.000,00

MESES DE MARÇO E ABRIL - INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE MAIO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

NTC - NÚCLEO DE 
TECNOLOGIA E 
CONHECIMENTO EM 
INFORMÁTICA LTDA 
-   CNPJ: 
05.255.748/0001-59

Contratação de 
serviço 
especializado em 
suporte ao sistema 
operacional Linux, 
para o processo 
judicial eletrônico 
da justiça do 
trabalho.

Pregão Eletrônico 
36/15 do TRT23 - 

Lei 10.520/02- 
Contrato 02/16

ANULADO 
(decisão DG 
442/2016-
23.05.16)

2015NE001925 - 
151010212605712
C730001 - 3390 39 

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

ACECO TI  LTDA - 
CNPJ: 
43.209.436/0001-06

Prestação de 
serviços de 
assistência técnica 
com fornecimento 
de peças para 
equipamentos em 
ambiente seguro - 
SALA COFRE

Pregão Eletrônico 
62/15 - Lei 
10.520/02- 

Contrato 01/16

2016NE000031 - 
15.108.02.122.057
1.4256.0023 - 
3390 39 

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

3 5.046/15 31.05.16 31.05.16 31.05.17 ATIVO 15.06.16 143.481,84

MÊS DE JUNHO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

4 4.347/15 01.06.16 01.06.16 01.06.19 ATIVO 17.06.16 148.000,00

5 1202/16 09.06.16 09.06.16 ATIVO 22.06.16

6 354/16 15.06.16 15.06.16 15.10.16 CONCLUÍDO 17.06.16 67.999,80

TECNISYS 
INFORMÁTICA E 
ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 
- CNPJ: 
26.990.812/0001-15

Prestação de 
Serviços de 
Suporte ao Banco 
de Dados 
PostgreSQL, 
durante o período 
de 12(doze) meses, 
com disponibilidade 
24x7 (vinte e quatro 
horas nos sete dias 
da semana); 
Serviço de Suporte 
ao Banco de Dados 
PostgreSQL, 
durante o período 
de 12(doze) meses, 
com disponibilidade 
8x5 (oito horas nos 
cinco dias úteis da 
semana); Mentoria 
para o Banco de 
Dados 
PostgreSQL, 
contratado 
exclusivamente sob 
demanda.

Adesão à ARP do 
Pregão Eletrônico 
73/14 do TRT 5 - 

Lei 10.520/02- 
Contrato 03/16

2016NE000551 - 
15108 
021220571425600
23 107678 - 3390 
39 

1º - Desconto de 12% sobre o valor 
mensal dos serviços nos meses de junho 
a dezembro de 2016, resultando no valor 
mensal a pagar de R$ 10.522,00; 2º 
-Desconto de 10,55% sobre o valor 
mensal do contrato aplicado de 01.01.17 
a 31.12.17, resultando no valor mensal a 
pagar de R$ 10.695,38.

1º-11.08.16;2º-
20.12.16

1º-22.08.16; 2º-
29.12.16

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

COMPWIRE 
INFORMÁTICA S.A.

Aquisição de disk 
storage Switch San 
e solução de 
backup em fitas 
para 
armazenamento de 
dados

Pregão Eletrônico 
50/14, do Instituto 

Federal de 
Alagoas-IFAL - Lei 

10.520/02- 
Contrato 04/16

2015NE0001779- 
4490 52 - 
15.101.02.126.057
1.2C73

DELTACOMPY 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA-
CNPJ: 
06.170.520/0001-29

Logística reversa 
dos cartuchos de 
toner, fornecidos 
pela 
CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, 
em decorrência da 
ARP TRT4ª Região 
n° 14/2015-A 

Adesão à ARP 
14/15-A -TRT4ª - 
Pregão TRT 4ª 
31/15 . Contrato 

06/16

09.08.16 ou até 
que sejam 

recolhidos todos 
os cartuchos 

adquiridos pelo 
TRT7.

Sem custo para o 
contratante

Não tem custo 
para o contratante- 
Contrato 
decorrente da 
contratação de 
aquisição de 
tonner-efetivada 
por Nota de 
Empenho

PWW-Sistemas de 
energia, importação e 
exportação Ltda-EPP

Fornecimento e 
instalação de 
banco de baterias 
em gabinete 
metálico 

Pregão Eletrônico 
11/16 - Lei 
10.520/02- 

Contrato 05/16

2016NE000560 - 
15108 
021220571425600
23 - 3390 39 / 
2016NE000561 - 
15108 
021220571425600
23 - 4490 30.
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CONTRATOS 2016 - TRT 7ª REGIÃO 
FONTE: SETOR DE CONTRATOS -30.12.2016

MÊS DE JULHO
IT

E
M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

7 19.404/11-0 01.07.16 01.07.16 ATIVO 12.07.16 144.000,00 2016NE000164

8 328/16 21.07.16     21.07.16 03.11.17 ATIVO 29.07.16 16.690,00 1º - 05.09.16 1º - 09.09.16

9 5.086/15 29.07.16 29.07.16 29.07.19 ATIVO 10.08.16 185.087,34 1º -05.09.16 1º-14.09.16

MÊS DE AGOSTO - INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE SETEMBRO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

COELCE-
COMPANHIA 
ENERGÉTICA DO 
CEARÁ -CNPJ: 
07.047.251/0001-70

Fornecimento de 
energia elétrica- 
Av. Duque de 
Caxias (Fórum 
antigo)

Dispensa Licitação 
art.24,XXII, Lei 

8.666/93- Contrato 
07/16

01.07.16- 
prorrogação 

automática por 
12 meses até o 

limite de 60 
meses- 01.07.21

ENGEVISA 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA-
EPP--CNPJ: 
19.964.929/0001-69

Serviço de fornecimento e 
instalação de sistema de 
redundância no 
fornecimento de energia 
elétrica de emergência 
através de Chave de 
Transferência Automática 
para a Sala Cofre do Anexo 
II, para atender às 
necessidades do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª 
RegiãoLogística reversa dos 
cartuchos de toner, 
fornecidos pela 
CONTRATADA ao 
CONTRATANTE, em 
decorrência da ARP TRT4ª 
Região n° 14/2015-A 

Pregão  Eletrônico 
12/16- Lei 

10.520/02 - 
Contrato 08/16 

2016NE000663- 
15108 
021220571425600
23 - 449052 /// 
2016NE000664 - 
15108 
021220571425600
23 - 339039.

1º - Correção do término da vigência 
para 03.11.17.

NTC - NÚCLEO DE 
TECNOLOGIA E 
CONHECIMENTO EM 
INFORMÁTICA LTDA 
-   CNPJ: 
05.255.748/0001-59

Contratação de 
serviço 
especializado em 
suporte ao sistema 
operacional Linux, 
para o processo 
judicial eletrônico 
da justiça do 
trabalho.

Pregão Eletrônico 
36/15 do TRT23 - 

Lei 10.520/02- 
Contrato 09/16

151080212205714
42566507-3390 
39- Nota de 
Empenho: 
2016NE000690

1º - Desconto de 30% sobre o valor 
mensal dos serviços nos meses de 
setembro a dezembro de 2016 (de 
05.09.16 a 31.12.16), resultando no valor 
mensal a pagar de R$ 3.598,92.

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

10 06.09.16 06.09.16 21.10.17 ATIVO 09.09.16 311.473,14

11 4941/15 06.09.16 06.09.16 21.10.17 ATIVO 09.09.16 230.400,00

12 PROAD 4533/16 09.09.16 09.09.16 09.09.17 ATIVO 20.09.16 2.610,00

13 813//16 26.09.16 26.09.16 10.11.16 CONCLUÍDO 04.10.16 50.250,00

MÊS DE OUTUBRO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

14 373/16 05.10.16 05.10.16 25.03.17 ATIVO 10.11.16 41.949,90 1º-23.12.16 1º - 27.12.16

15 373/16 05.10.16 05.10.16 12.02.17 ATIVO 20.10.16 27.357,14 1º-13.12.16 1º-15.12.17

16 1.239/16 13.10.16 13.10.16 13.10.21 ATIVO 28.10.16 929.892,00 1º- 27.10.16 1º- 09.11.16

4941/15 
(8960/16-9)

EGS ELEVADORES 
LTDA - EPP -  CNPJ 
03.235.270/0001-70

Modernização de 
dois elevadores no 
complexo  Aldeota 
do TRT 7a Região.

Pregão Eletrônico 
02/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 10/16

NE 
2016NE000881 -  
15.108.02.122.057
1.4256.0023 - 
3390 39

ÔMEGA SERV. 
MANUTENÇÃO EM 
ELEVADORES LTDA 
CNPJ 
08.080.706/0001-12

Modernização de 
dois elevadores no 
complexo do Fórum 
Autran Nunes (lote 
01), em 
decorrência da 
ARP nº 10/2016.

Pregão Eletrônico 
02/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 11/16

NE 
2016NE000917 - 
DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057
1.4256.0023 - 
3390 39

TECNISYS 
INFORMÁTICA E 
ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA 
- CNPJ: 
26.990.812/0001-15

Prestação de 
serviços de curso 
de PostgreSQL-
Módulo DBA.

Adesão à ARP do 
Pregão Eletrônico 
73/14 do TRT 5 - 

Lei 10.520/02- 
Contrato 12/16

339039 -  15108  
021220571425600
23. Nota de 
Empenho 
2016NE000940

BENETRON 
COMERCIAL LTDA - 
EPP - CNPJ: 
02.021.647/0001-25

Aquisição de 
Cofres para fitas 
LTO

Pregão Eletrônico 
19/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 13/16

NE 
2016NE000984 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023 - 
4490 52

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

VIX OFFICE 
TECNOLOGIA LTDA - 
CNPJ: 
04.091.850/0001-01

Aquisição de 
servidores de rede. 

Pregão Eletrônico 
13/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 14/16

NE 
2016NE001005 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023  - 
449052

1º - Prorrogação do prazo de entrega do 
objeto até 25.01.17 e do prazo de 
vigência até 25.03.17.

LANLINK SOLUÇÕES 
E 
COMERCIALIZAÇÃO 
EM INFORMÁTICA 
S.A. - CNPJ 
19.877.285/0001-71

Aquisição de 
Servidores de Rede

Pregão Eletrônico 
13/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 15/16

NE 
2016NE001006 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023 - 
4490 52

1º - Prorrogação do prazo de entrega do 
objeto até 15.12.16 e do prazo de 
vigência até 12.02.17.

NETSAFE CORP 
LTDA - 
CNPJ:03.476.184/000
2-30

Prestação  de 
serviços de suporte 
de hardware e de 
software para 
solução de filtro de 
conteúdo MCAFEE 
WEB GATEWAY 
por 12 meses, 
renováveis por 
iguais períodos. 

Pregão Eletrônico 
TRT 7 29/16 - Lei 

10.520/02- 
Contrato 16/16

339039 -  15101  
0212605712C7300
01. Nota de 
Empenho 
2016NE001055

1º - correção dos valores mensal 
(R$6.457,68) e anual (R$ 77.491,00)

17 18.10.16 18.10.16 12.06.17 ATIVO 24.10.16 88.895,51 1º-21.12.16 1º-26.12.16

18 2.169/16 27.10.16 27.10.16 30.11.16 CONCLUÍDO 09.11.16 8.668,76

19 1.001/16 27.10.16 27.10.16 14.06.17 ATIVO 04.11.16 200.612,00

4843/15 - Proc à 
parte 9517/16

MONTE HOREBE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - 
ME - CNPJ 
06.261.821/0001-68

Manutenção 
Predial Corretiva 
Empreitada por 
Preço Unitário - das 
Edificações 
Utilizadas pelo TRT 
7ª Região - Lote 01 
- ARP nº 09/16. 

Pregão Eletrônico 
04/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 17/16

NE 
2016NE001084 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023 - 
339039

1º retifica o valor do item 1.3 da planilha 
orçamentária e por consequência o valor 
total do contrato (R$ 88.130,87)

NORTH SEGURANÇA 
LTDA - CNPJ: 
86.960.598/0001-86

Contratação 
EMERGENCIAL de 
um posto de 
vigilância armada 
44 horas para 
prestar serviços no 
Fórum Trabalhista 
de Caucaia/CE, 
situado na Av. 
Contorno Sul, S/N, 
Planalto Caucaia, 
Ceará.

Dispensa de 
Licitação, cfe. 

Inciso IV, do artigo 
24 da Lei 8.166/93 

e Termo de 
Licitação nº 
010/2016 - 

Contrato 18/16

NE 
2016NE001132 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023  - 
3390 37

CONSTRUTORA 
EVOLUTIA LTDA-ME - 
CNPJ: 
11.102.201/0001-16

Prestação de 
SERVIÇO DE 
RETIRADA DE 
CERÂMICAS, COM 
RISCO DE QUEDA 
E SUA 
SUBSTITUIÇÃO, 
NAS FACHADAS 
EXTERNAS E 
IMPERMEABILIZA
ÇÃO DA LAJE 
BAÚ DO 1° 
PAVIMENTO DO 
EDIFÍCIO DOM 
HELDER 
CÂMARA.

Pregão Eletrônico 
TRT 7 32/16 - Lei 

10.520/02- 
Contrato 19/16

NE 
2016NE001120 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023  - 
339039
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CONTRATOS 2016 - TRT 7ª REGIÃO 
FONTE: SETOR DE CONTRATOS -30.12.2016

MÊS DE NOVEMBRO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

20 3.689/15 04.11.16 04.11.16 08.05.17 ATIVO 08.11.16 103.492,30 1º-30.11.16 1º-02.12.16

21 2.449/16 11.11.16 11.11.16 21.01.20 ATIVO 30.11.16 1.011.629,00

22 18.11.16 18.11.16 03.07.17 ATIVO 23.11.16 71.221,70

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

LANLINK SOLUÇÕES 
E 
COMERCIALIZAÇÃO 
EM INFORMÁTICA 
S.A. - CNPJ 
19.877.285/0001-71

Fornecimento, 
instalação e 
configuração de 
hardware e 
software para 
expansão da área 
de armazenamento 
de dados da 
solução de storage 
– IBM STORWIZE 
V5000 – em uso na 
Justiça do 
Trabalho.

Pregão Eletrônico 
TRT 7 21/16 - Lei 

10.520/02- 
Contrato 20/16

NE 
2016NE001138 - 

DOTAÇÃO 
15.126.02.126.057

1.1151.Y0001  - 
449039

1º-Adequação da natureza da dotação 
orçamentária (nova Nota de Empenho nº 

2016NE001216)

NIVA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO 
LTDA- CNPJ 
09.053.350/0001-90

Aquisição de 
Sistema Integrado 
de Segurança 
Eletrônica para as 
dependências do 
CONTRATANTE, 
composta por 
Sistoramento e 
Sistema de 
Controle de 
Acesso, incluindo 
equipamentos, 
softwares com 
licença de uso, 
serviços de 
instalação, 
configuração e 
manutenção 
corretiva durante o 
período da 
garantia. 

Pregão Eletrônico 
01/15, da 

Superintedencia 
Regional do 
Trabalho e 

Emprego/DF- Lei 
10.520/02 - 

Contrato 24/16

NE 
2016NE001192, 
2016NE001193 e 
2016NE001194 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023 - 
4490 52 e 4490 39.

4843/15 - Proc à 
parte 
10.892/2016-0

MONTE HOREBE 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - 
ME - CNPJ 
06.261.821/0001-68

Manutenção 
Predial Corretiva 
Empreitada por 
Preço Unitário - das 
Edificações 
Utilizadas pelo TRT 
7ª Região - Lote 03 
- ARP nº 09/16 - 
VARA DO 
TRABALHO DO 
LIMOEIRO DO 
NORTE. 

Pregão Eletrônico 
04/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 22/16

NE 
2016NE001188 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023 - 
339039

23 372/16 21.11.16 21.11.16 31.12.18 ATIVO 24.11.16 240.784,19

24 364/2016 23.11.16 23.11.16 23.11.17 ATIVO 28.11.16 4.240.997,16

25 2.164/16 29.11.16 29.11.11 ATIVO 30.11.16 13.500,00

MÊS DE DEZEMBRO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

26 244516 01.12.16 01.12.16 01.12.17 ATIVO 05.12.16 101.339,80

27 119/2016 01.12.16 01.12.16 19.07.17 ATIVO 22.12.16 135.540,70

COMPWIRE 
INFORMÁTICA S.A. - 
CNPJ: 
01.181.242/0004-34

Extensão de 
garantia para os 
componenetes da 
infraestrutura de 
equipamentos 
servidores Blade 
DELL.

Pregão Eletrônico 
5277/16-A do 
TRT12 - Lei 
10.520/02- 

Contrato 21/16

339039 -  15108  
021220571425600
23. Nota de 
Empenho 
2016NE001182

NORTH SEGURANÇA 
LTDA  CNPJ- 
86.960.598/0001-86

Serviço de 
vigilância armada 
nos prédios que 
integram o TRT7.

Pregão Eletrônico 
27/16 - Lei 
10.520/02- 

Contrato 23/16

339037 -  15108  
021220571425600
23. Nota de 
Empenho 
2016NE001183

FORT SAFE 
COMÉRCIO DE 
COFRES E MÓVEIS 
LTDA-ME- CNPJ 
08.208.924/0001-90

aquisição de materiais e 
equipamentos de 
segurança (ITEM 2 DA 
TABELA CONTIDA  NO  
ITEM  2  DO  TERMO  DE  
REFERÊNCIA),  conforme 
especificações e condições 
constantes no Anexo I do 
Edital do Pregão Eletrônico 
n. 01/2016, vinculado ao 
Processo Administrativo 
TRT 19  n. 4.082/2015.

Pregão Eletrônico 
01/16, do TRT 19-

Maceio/AL - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 26/16

A vigência do 
Contrato de 

Aquisição será  
contada  a  partir 

 da  data  do  
recebimento  

definitivo  até  o  
último  dia  do 
exercício em 
que se der a 
aquisição. 

NE 
2016NE001139 - 

DOTAÇÃO 
15.108.02.122.057

1.4256.0023 - 
4490 52

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

CIMCORP 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA DE 
INFORMÁTICA LTDA 
- CNPJ: 04.352.711-
0001-86

Aquisição de 
extensão de 
garantia pelo 
período de 12 
meses, para os 
componentes de 
hardware e 
software, para os  
equipamentos  
FIREWALL Cisco 
ASA 5585/IPS.

Pregão Eletrônico 
5672/16 do TRT12 

- Lei 10.520/02- 
Contrato 25/16

339039 -  15108  
021220571425600
23. Nota de 
Empenho 
2016NE001189

EDRO ENGENHARIA 
LTDA-ME- CNPJ sob 
o nº 03.276.273/0001-
51

Serviços Técnicos 
para elaboração do 
laudo técnico em 
fases com ART, 
ensaios, plantas, 
relatórios e 
soluções 
integradas das 
reparações 
necessárias e 
reforço estrutural 
das anomalias do 
Prédio Dom Hélder 
Câmara. 

Dispensa de 
Licitação, art. 24, 
inciso V da Lei 

8.666/93 - Contrato 
30/16

339039 
-15108.021220571
42560023. 
Nota de empenho 
nº 2016NE001296.

28 05.12.16 05.12.16 03.04.17 ATIVO 08.12.16 54.714,28

29 2.349/16 06.12.16 06.12.16 23.04.17 ATIVO 09.12.16 6.680,00

30 213/16 08.12.16 08.12.16 08.12.17 ATIVO 18.01.17 50.565,84

11.926/16-7 
(Proc. Principal 
nº 373/16)

LANLINK SOLUÇÕES 
E 
COMERCIALIZAÇÃO 
EM INFORMÁTICA 
S.A. - CNPJ 
19.877.285/0001-71

aquisição de 
servidores de rede. 

Pregão Eletrônico 
13/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 28/16

449052  -  
15.108.02.122.057
1.4256.0023. 
Notas de 
Empenho: 
2016NE001322 e 
2016NE001323.

ROGÉRIO JOSÉ DE 
LIMA - ME - CNPJ: 
01.652.136/0001-49

Automatização de 
porta e portões do 
Fórum Trabalhista 
de Caucaia.

Dispensa de 
Licitação, art. 24, 

inciso II da Lei 
8.666/93 - Contrato 

27/16

15.108.02.122.057
1.4256.0023 - 

339030, Nota de 
Empenho nº 

2016NE001239

ROGÉRIO JOSÉ DE 
LIMA - ME - CNPJ: 
01.652.136/0001-49

manutenção 
preventiva e 
corretiva de 
sistemas 
automatizados de 
portas, portões e 
cancelas, com 
reparos e reposição 
de peças nos 
prédios do 
CONTRATANTE 
(Complexo TRT 7-
Sede, Anexo I e II e 
Fórum Autran 
Nunes), 

Dispensa de 
Licitação, art. 24, 
inciso V da Lei 

8.666/93 - Contrato 
38/16

3390 39 - 
15.108.02.122.057
1.4256.0023 –Nota 

de Empenho nº 
2016NE001348.
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CONTRATOS 2016 - TRT 7ª REGIÃO 
FONTE: SETOR DE CONTRATOS -30.12.2016

MÊS DE DEZEMBRO

IT
E

M

PROCESSO  OBJETO INÍCIO VENCTO. ADITIVOS

31 2.414/16 09.12.16 09.12.16 09.04.17 ATIVO 16.12.16 12.480,00

32 2.074/16 23.12.16 23.12.16 23.12.17 ATIVO 16.01.17 137.999,96

33 26.12.16 26.12.16 24.04.17 ATIVO 28.12.16 109.428,56

34 3.689/15 26.12.16 26.12.16 08.05.17 ATIVO 29.12.16 193.082,86

35 1.998/16 12.12.16 12.12.16 05.08.17 ATIVO 23.01.17 62.701,71

36 2.548/16 29.12.16 29.12.16 29.12.21 ATIVO 12.01.17 9.240,00

CONTRATADA-
CNPJ/CPF

MOD. 
LICIT/FUNDAMEN

TO LEGAL   
CONTRATO

DATA DA 
ASSINATURA

SITUAÇÃO DO 
CONTRATO

PUBLICAÇÃO 
DO CONTRATO

VALOR TOTAL-
INICIAL DO 

CONTRATO (R$)

EMPENHO    - 
RECURSOS 

DATA DA 
ASSINATURA 

DOS ADITIVOS

DATA DA 
PUBLICAÇÃO 
DOS ADITIVOS

GIOM COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
DE MÓVEIS LTDA-
CNPJ sob o nº 
05.500.641/0001.29, 

Aquisição de 16 
(dezesseis) 
gaveteiros volantes

Adesão-Item 41, 
Grupo 07 da ARP 
nº 02/2015 do 
Primeiro 
Regimento de 
Cavalaria de 
Guardas – Dragões 
da Independência - 
 do Comando 
Militar do Planalto, 
Exército Brasileiro, 
do Ministério da 
Defesa. Contrato 
29/16

449052 -  15108 
021220571425600
23. Nota de 
Empenho nº 
2016NE001210

STARFRIO 
COMERCIAL E 
SERVIÇOS DE 
REFRIGERAÇÃO 
LTDA- CNPJ: 
18.627.036/0001-65

manutenção 
preventiva e 
corretiva no 
sistema de 
refrigeração do 
Fórum do Cariri, 
com fornecimento 
de peças por 
ressarcimento

Pregão Eletrônico 
40/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 36/16

339037 - 
15108.021220571
42560023. 
Nota de Empenho 
nº 2016NE001353

12.128/16-6 
(Proc. Principal 

nº 373/16)

LANLINK SOLUÇÕES 
E 
COMERCIALIZAÇÃO 
EM INFORMÁTICA 
S.A. - CNPJ 
19.877.285/0001-71

aquisição de 
servidores de rede. 

Pregão Eletrônico 
13/16 - Lei 
10.520/02 - 

Contrato 32/16

449052 - 
15.108.02.122.057
1.4256.0023. Nota 
de Empenho: 
2016NE001461.

LANLINK SOLUÇÕES 
E 
COMERCIALIZAÇÃO 
EM INFORMÁTICA 
S.A. - CNPJ 
19.877.285/0001-71

Fornecimento, 
instalação e 
configuração de 
hardware e 
software para 
expansão da área 
de armazenamento 
de dados da 
solução de storage 
– IBM STORWIZE 
V5000 – em uso na 
Justiça do 
Trabalho.

Pregão Eletrônico 
TRT 7 21/16 - Lei 

10.520/02- 
Contrato 33/16

4490 52 
-15108021220571
42560023 e 4490 
39- 
151080212205714
2560023. Notas de 
Empenho nº 
2016NE001467 e 
2016NE001468, 
respectivamente.

MUNDIAL SERIGRAF 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ: 
06.188.762/0001-40

Fornecimento e 
montagem de 
letreiros e placas 
para comunicação 
visual do Edifício 
Manoel Arízio.

Pregão Eletrônico 
TRT 37/16 - Lei 

10.520/02- 
Contrato 37/16

339030 - 
02.122.0571.4256.
0023. Nota de 
Empenho: 
2016NE001350.

FORTLINE 
INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA - 
CNPJ: 
08.368.875/0001-52

Aquisição de 
mobiliário.

Adesão à ARP nº 
04/2016 do Pregão 
Eletrônico 04/16 do 

INCRA - Lei 
10.520/02- 

Contrato 34/16

449052 - 
151080212205714
2560023 - Nota de 
Empenho: 
2016NE001499

37 2.465/16 30.12.16 30.12.16 24.01.17 ATIVO 24.04.17 10.250,00

OBS: Não houve formalização de contrato com a numeração 31/16

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016

VIVIANE CRESTAN 
DE OLIVEIRA - EPP

Aquisição de Motor 
reserva para uma 
das torres de 
arrefecimento do 
sistema de Ar 
Condicionado do 
Ed. Hélder Câmara 
- complexo Fórum 
Autran Nunes.

Pregão Eletrônico 
TRT 45/16 - Lei 
10.520/02- 
Contrato 35/16

339030 - 
151080212205714
2560023 - Nota de 
Empenho: 
2016NE001622.
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7 - CONVÊNIOS E TERMOS DIVEROS 2016

CONVÊNIOS E OUTROS TERMOS - TRT 7ª  REGIÃO 
                                                             FONTE: SETOR DE CONTRATOS- ATUALIZADA EM 30.12.2016

CONVÊNIOS E OUTROS TERMOS - 2016
MÊS DE JANEIRO

it
e

m CONVENIADO/CNPJ PROCESSO OBJETO INÍCIO VENCTO. SITUAÇÃO ADITIVOS

1 PROAD 1.884/15 22.01.16 22.01.16 22.01.21 ATIVO 26.01.16

MÊS DE FEVEREIRO

it
e

m CONVENIADO/CNPJ PROCESSO OBJETO INÍCIO VENCTO. SITUAÇÃO ADITIVOS

2 PROAD 259/16 05.02.16 05.02.16 05.02.17 ATIVO 04.04.16

3 7674/15-2 15.02.16 15.02.16 RESCINDIDO 18.02.16

4 TRT 15ª REGIÃO PROAD 3281/15 15.02.16 15.02.16 15.02.21 ATIVO 16.03.15

5 PROAD 1877/15 16.02.16 16.02.16 16.02.18 ATIVO

6 24.02.16 04.03.16 04.03.21 ATIVO 04.03.16

MÊS DE MARÇO

it
e

m CONVENIADO/CNPJ PROCESSO OBJETO INÍCIO VENCTO. SITUAÇÃO ADITIVOS

DATA DE 
ASSINATURA

PUBLICAÇÃO 
NO DOU

data ass e 
publicação dos 

aditivos

ASSOCIAÇÃO CEARENSE 
DE MAGISTRADOS - ACM - 
CNPJ: 07.091.150/0001-05

CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE 
PAGAMENTO

DATA DE 
ASSINATURA

PUBLICAÇÃO 
NO DOU

data ass e 
publicação dos 

aditivos

TST-CJPJ: 
00.509.968/0001-48 E 
CSJT- CNPJ: 
17.270.702/0001-98

ACT- para 
desenvolvimento, 
manutenção e integração 
do SICOND e o sitema do 
PJE JT

MONGERAL AEGON 
SEGUROS E 
PREVIDÊNCIA - CNPJ: 
33.608.308/0001-73

CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE 
PAGAMENTO 
(MENSALIDADE DE 
SEGURO)

RESCINDIDO a partir 
de 04.08.16. Termo de 
Rescisão Unilateral, de 
19/08/16, publicado no 
DOU em 23/08/16.

Acordo de Cooperação 
Técnica- TRT 14- 
compartilhamento SIGEN

MUNICÍPIO FORTALEZA- 
por interméido da Secretaria 
Municipal do Trabalho, 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome-SETRA-
CNPJ: 08.991.232/0001-60

Cooperação 
acadêmica, cientifica, 
tecnológica e cultura 
para erradicação do 
trabalho infantil e da 
adequada 
profissionalização do 
adolescente

DOU-04.03.16; 
DEJT-11.03.16

BANCO DO BRASIL S/A - 
CNPJ: 00.000.000/0008-68

191/16                   
   (214-16-5)

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE 
PAGAMENTO DE 
PESSOAL 

DATA DE 
ASSINATURA

PUBLICAÇÃO 
NO DOU

data ass e 
publicação dos 

aditivos

7 10.139/2010-1 18.03.16 18.03.16 18.03.21 ATIVO 30.03.16

MÊS DE ABRIL
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE MAIO

it
e

m CONVENIADO/CNPJ PROCESSO OBJETO INÍCIO VENCTO. SITUAÇÃO ADITIVOS

8 PROAD  2235/15 10.05.16 10.05.16 31.12.16 CONCLUÍDO 13.06.16

9 20.05.16 20.05.16 20.05.21 ATIVO 01.06.16

MÊS DE JUNHO

it
e

m CONVENIADO/CNPJ PROCESSO OBJETO INÍCIO VENCTO. SITUAÇÃO ADITIVOS

10 1.242/16 07.06.16 07.06.16 07.06.21 ATIVO 17.06.16

MÊS DE JULHO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE AGOSTO

it
e

m CONVENIADO/CNPJ PROCESSO OBJETO INÍCIO VENCTO. SITUAÇÃO ADITIVOS

11 PROAD  2791/16 05.08.16 05.08.16 05.08.21 ATIVO 19.08.16

UNIMED DO CEARÁ - 
CNPJ: 10.395.358/0001-14

CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE 
PAGAMENTO 
(MENSALIDADE DE 
PLANO DE SAÚDE)

DATA DE 
ASSINATURA

PUBLICAÇÃO 
NO DOU

data ass e 
publicação dos 

aditivos

TRE-CE- CNPJ: 
06.026.531/0001-30

Cooperação do TRT7 na 
execução de LEILÃO DE 
BENS MÓVEIS inservíveis do 
TRE-CE

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CNPJ: 
00.360.305/0001-04.

PROCESSO Nº 
206/2016

Possibilitar ao TRT7, por 
meio de sua rede, acesso 
para consulta das 
informações da CAIXA, 
de acordo com a 
abrangência atribuída 
pelo Gestor dos Sistemas 
para o Portal Judicial da 
CAIXA.

DATA DE 
ASSINATURA

PUBLICAÇÃO 
NO DOU

data ass e 
publicação dos 

aditivos

ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL-OAB-CNPJ ;
07.375.512/0001-81 e CAIXA DE 
ASSITENCIA DOS ADVOGADOS 
DO CEARÁ-CAACE- CNPJ; 
07.843.915/000108

Disponiblização do 
Serviço de Ambulância 
para o Fórun Autran 
Nunes

DATA DE 
ASSINATURA

PUBLICAÇÃO 
NO DOU

data ass e 
publicação dos 

aditivos

 GOVERNO DO ESTADO DO 
CEARÁ, por intermédio da 
SECRETARIA DO TRABALHO 
E DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL  -  CNPJ: 
08675169/0001-53

Cooperação cultural, 
especialmente no tocante a 
ações conjuntas voltadas à 
Erradicação do Trabalho 
Infantil e ao Estímulo à  
Aprendizagem.

MÊS DE SETEMBRO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE OUTUBRO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE NOVEMBRO

it
e

m CONVENIADO/CNPJ PROCESSO OBJETO INÍCIO VENCTO. SITUAÇÃO ADITIVOS

12 2.444/16 24.11.16 24.11.16 24.11.21 ATIVO 29.11.16

13 PROAD 4840/16 Cessão de estagiário 25.11.16 25.11.16 25.11.21 ATIVO 08.12.16

MÊS DE DEZEMBRO

it
e

m CONVENIADO/CNPJ PROCESSO OBJETO INÍCIO VENCTO. SITUAÇÃO ADITIVOS

14 2545/16 08.12.16 08.12.16 08.12.21 ATIVO 14.12.16

15 2531/16 30.12.16 30.12.16 30.12.21 ATIVO 12.01.16

FONTE: SETOR DE CONTRATOS- ATUALIZADA EM 30.12.2016

DATA DE 
ASSINATURA

PUBLICAÇÃO 
NO DOU

data ass e 
publicação dos 

aditivos

ASSOJAF -CE - ASSOC. DOS 
OFICIAIS DE JUSTIÇA 
AVALIADORES FEDERAIS  
NO ESTADO DO CEARÁ - 
CNPJ: 02.159.912/0001-36

CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE 
PAGAMENTO

MUNICÍPIO DE GRANJA- 
CNPJ: 07.827.165/0001-80

DATA DE 
ASSINATURA

PUBLICAÇÃO 
NO DOU

data ass e 
publicação dos 

aditivos

AGEPOLJUS - 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DOS AGENTES DE 
SEGURANÇA DO PODER 
JUDICIÁRIO DA UNIÃO - 
CNPJ: 05.824.002/0001-19

CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE 
PAGAMENTO

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DOS SERVIDORES DO 
JUDICIÁRIO TRABALHISTA- 
ANASTRA- CJPJ: 
07.041.723/0001-88

CONSIGNAÇÃO EM 
FOLHA DE 
PAGAMENTO
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8 - TABELA DE GARANTIAS DOS CONTRATOS 2016

18 5.046/15 03/16 Seguro Garantia: R$ 7.174,09 - 31.05.16 a 31.05.17 

19 10/16

20 4941/15 11/16

21 PROAD 4533/16 12/16 Seguro Garantia: R$ 130,50 - 09.09.16 a 08.09.17

22 2.169/16 18/16

23 1.001/16 19/16 Seguro Garantia - R$ 10.030,60 - 27.10.16 a 14.06.17 

24 3.689/15 20/16

25 2.449/16 24/16

26 364/2016 23/16 Seguro Garantia: R$ 212.049,85 - 23.11.16 a 23.02.18

27 2.414/16 Aquisição de 16 (dezesseis) gaveteiros volantes 29/16 Seguro Garantia- R$ 624,00 - 09.12.16  a 09.06.17

28 3.689/15 33/16 Seguro Garantia - R$ 9.654,14 - 26.12.16 a 26.03.18

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016

TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 26.990.812/0001-15

Prestação de Serviços de Suporte ao Banco de 
Dados PostgreSQL, durante o período de 
12(doze) meses, com disponibilidade 24x7 (vinte 
e quatro horas nos sete dias da semana); 
Serviço de Suporte ao Banco de Dados 
PostgreSQL, durante o período de 12(doze) 
meses, com disponibilidade 8x5 (oito horas nos 
cinco dias úteis da semana); Mentoria para o 
Banco de Dados PostgreSQL, contratado 
exclusivamente sob demanda.

4941/15 
(8960/16-9)

EGS ELEVADORES LTDA - EPP -  CNPJ 
03.235.270/0001-70

Modernização de dois elevadores no complexo  
Aldeota do TRT 7a Região.

CLÁUSULA 14ª - Seguro Garantia - R$ 15.573,66 - 
21.09.16 a 21.10.17 

ÔMEGA SERV. MANUTENÇÃO EM ELEVADORES 
LTDA CNPJ 08.080.706/0001-12

Modernização de dois elevadores no complexo 
do Fórum Autran Nunes (lote 01), em 
decorrência da ARP nº 10/2016.

CLÁUSULA 14ª - Seguro Garantia: R$ 11.520,00 - 
06.09.16 a 21.10.17

TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 26.990.812/0001-15

Prestação de serviços de curso de PostgreSQL-
Módulo DBA.

NORTH SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 86.960.598/0001-
86

Contratação EMERGENCIAL de um posto de 
vigilância armada 44 horas para prestar serviços 
no Fórum Trabalhista de Caucaia/CE, situado na 
Av. Contorno Sul, S/N, Planalto Caucaia, Ceará.

CAUÇÃO, com depósito  na Caixa Econômica de R$ 
433,33, de 03;11.16

CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA-ME - CNPJ: 
11.102.201/0001-16

Prestação de SERVIÇO DE RETIRADA DE 
CERÂMICAS, COM RISCO DE QUEDA E SUA 
SUBSTITUIÇÃO, NAS FACHADAS EXTERNAS 
E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1° 
PAVIMENTO DO EDIFÍCIO DOM HELDER 
CÂMARA.

LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM 
INFORMÁTICA S.A. - CNPJ 19.877.285/0001-71

Fornecimento, instalação e configuração de 
hardware e software para expansão da área de 
armazenamento de dados da solução de storage 
– IBM STORWIZE V5000 – em uso na Justiça do 
Trabalho.

Seguro garantia  - R$ 5.174,62, de 04/11/16 a 04/02/20.

NIVA TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA- CNPJ 
09.053.350/0001-90

Aquisição de Sistema Integrado de Segurança 
Eletrônica para as dependências do 
CONTRATANTE, composta por Sistoramento e 
Sistema de Controle de Acesso, incluindo 
equipamentos, softwares com licença de uso, 
serviços de instalação, configuração e 
manutenção corretiva durante o período da 
garantia. 

Seguro-garantia - de 11.11.16 a 21.04.20, no valor de R$ 
50.581,45

NORTH SEGURANÇA LTDA  CNPJ- 86.960.598/0001-86
Serviço de vigilância armada nos prédios que 
integram o TRT7.

GIOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS 
LTDA-CNPJ sob o nº 05.500.641/0001.29, 

LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM 
INFORMÁTICA S.A. - CNPJ 19.877.285/0001-71

Fornecimento, instalação e configuração de 
hardware e software para expansão da área de 
armazenamento de dados da solução de storage 
– IBM STORWIZE V5000 – em uso na Justiça do 
Trabalho.

TABELA DAS GARANTIAS CONTRATUAIS APRESENTADAS/ATUALIZADAS EM 2016

TRT - 7ª REGIÃO

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016
ITEM PROCESSO  CONTRATADA-CNPJ/CPF OBJETO   CONTRATO GARANTIA DO CONTRATO

1 48.684/09-6 13/12

2 5.351/11-7 24/12

3 29.568/11-1 serviços de movimentação interna de materiais 28/12

4 20.166/12-3 40/12

GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA- CNPJ: 
02.685.728/0001-20

prestação de serviços de limpeza e conservação 
com fornecimento de materiais e equipamentos 
nos prédios e demais instalações que integram o 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
compreendendo o Tribunal - 2ª Instância e o 
Fórum Autran Nunes – 1ª Instância, nesta 
Capital, e 12 (doze) Varas Trabalhistas mais 2 
(dois) Postos Avançados da Justiça do Trabalho 
no Interior deste Estado.

7º TA: CAUÇÃO R$ 1.075,84 (apresentada no 5º TA) + 
Seguro Garantia R$ 85.196,50 (7º TA-OK); 8º TA 
-CAUÇÃO R$ 1.075,84 (apresentada no 5º TA) + Seguro 
Garantia R$ 86.345,91 (8º TA OK); 9º TA-CAUÇÃO R$ 
1.075,84 (apresentada no 5º TA) + Seguro Garantia R$ 
87.499,48;  4º Apostila- Seguro Garantia R$ 97.358,14 - 
04.12.14 a 23.05.15.; 11º TA: CAUÇÃO R$ 1.075,84 
(apresentada no 5º TA) + Seguro garantia R$ 97.328,97 - 
23.05.15 a 23.05.16.); 12º TA - seguro garantia R$ 
101.257,13 - 23.07.15 a 23.05.16; 5º Apostila-   seguro 
garantia R$ 110.332,27 - 23.07.15 a 23.05.16; 13º TA.-   
seguro garantia R$ 110.332,27 - 23.05.16 a 23.05.17; 14º 
T.A. -não precisou atualizar; 15º não precisou atualizar; 
16º não precisou atualizar; 6º Apostila - Seguro Garantia 
R$ 191.505,28- 23.07.16 a 23.05.17

ARAÚJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA - CNPJ: 
03.543.374/0001-41

serviço de manutenção preventiva e corretiva 
dos sistemas de ar condicionado dos prédios 
deste TRT, Fórum Autran Nunes e Varas do 
Trabalho do interior do Estado, de forma 
continuada

1º TA- Seguro Garantia: 20.684,20- 05.06.13 a 05.09.14; 
2º TA-Seguro Garantia- R$ 20.770,85 - 30.08.13 a 
05.09.14; 1º Apostila -Seguro Garantia- 22.067,88- 
30.08.13 a 05.09.14; 3º TA e 4ºTA- Seguro Garantia - R$ 
44.316,98 (05.06.14 a 05.09.15) (22.158,49-exec. 
prestador serviço e 22.158,49-adic trbalhista); 6º TA- 
Seguro garantia R$ 44.316,98 - 05.06.15 a 05.09.16; 2º 
Apostila -Seguro Garantia: R$ 47.764,30- 05.06.15 a 
05.09.16; 3ª Apostila -Seguro garantia: R$ 50.529,74 - 
01.09.15 a 05.09.16; 9º - Seguro garantia de 06.09.16 a 
06.09.17 -R$ 50.529,74

LÍDER SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA-ME- 
41.305.228/0001-77

Seguro Garantia - R$ 9.522,18- 11.07.13 à 
11.10.14(1ºTA)- Seguro Garantia complementando a 
anterior - R$ 790,26 - 07.07.13 a 10.10.14 (1º Apostila); 
2º TA e 2º Apostila:Seguro Garantia- R$ 11.565,24- 
02.06.14 a 11.10.15; 3º TA - R$ 13.878,29 - 11.07.14 a 
09.10.15.; 5º -Em 06/08/15 foi pedida a regularização da 
que entregou em 22/07/15.Aguardando Apólice saneada; 
DG aceitou a garantia/apólice entregue, cfe. despacho de 
25.08.15 - R$ 13.878,29 - 11.07.15 a 08.10.16; 3º 
Apostila - R$ 15.274,44 - 11.07.15 a 11.10.16; 7º-Seguro 
Garantia- R$ 15.274,44 - 11.07.16 a 11.10.17; 4ª Apostila 
- A garantia anterior já dá cobertura.Não precisou 
atualizar!

TELEMAR NORTE LESTE S/A-CNPJ: 33.000.118/0001-
79

Serviços de rede de dados e voz para 
implantação de Redes WAN

3% do valor do contrato- 2º TA- Seguro - valor: R$ 
32.563,27- 05.09.12 a 05.03.15; 3º TA - não precisou 
atualizar;  4º TA -Seguro - R$ 1.381,61(valor 
complementa a garantia do 2º T.A.) - 16.05.14 a 
05.03.15; 5º TA: Seguro Garantia R$ 38.454,20 - 
05.03.15 a 05.09.17;  

5 3.332/13 39/13

6 6.405/14   25/14

7 10.034/13 Aquisição de notebooks  26/14

8 7.612/14 Obra de Modernização do Fórum Autran Nunes 51/14

9 9.092/14 RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 04/15 Seguro garantia - R$ 4.878,00 - 22.01.15 a 27.06.18

10 2150/15 36/15 Seguro Garantia: R$ 612,75 - 05.08.15 a 05.12.18

11 4.329/15 43/15 Seguro Garantia: R$ 29.795,40 - 21.10.15 a 03.05.19

12 3.814/15  48/15 Seguro garantia R$ 2.870,00- 12.11.16 a 16.12.16 

13 3.814/15 49/15

14 3.641/15 52/15

15 1.732/15 ACECO TI S/A- CNPJ: 43.209.436/0001-06 53/15

16 4.601/15 63/15

17 2.149/15 ACECO TI  LTDA - CNPJ: 43.209.436/0001-06  01/16 Seguro Garantia: R$ 10.650,00 - 22.02.16 a 22.02.17 

ELFI SERVICE ELETRICIDADE LTDA - CNPJ: 
73.624.165/0001-08

Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 
instalações prediais, elétricas, rede estabilizada, 
grupos geradores, subestações, sistemas de 
combate a incêndio, pára-raios, instalações 
hidrossanitárias, limpeza de calhas pluviais, 
serviços eventuais e fornecimento de materiais 
de reposição 

Seguro Garantia - valor: R$ 21.475,00- 28.11.13 a 
28.02.15. 1º- Seguro Garantia- R$ 21.573,77 - 24.07.14 a 
28.02.15; 2º - Seguro Garantia -R$ 21.573,77 - 28.02.15 
a 27.02.16; 3º TA- Seguro Garantia- R$ 23.316,25 - 
01.01.14 a 27.02.16; 5º TA- Seguro Garantia R$ 
24.473,83 - 01.01.15 a 27.02.16; 6º TA- Seguro Garantia 
R$ 24.521,94 - 20.10.15 a 28.02.17; 7º e 8º TA - Seguro 
Garantia R$ 23.988,35 - 20.10.15 a 28.02.17; Apostila nº 
01 - Seguro Garantia R$ 24.408,74 - 01.01.16 a 
28.02.17; 9º - Seguro Garantia R$ 24.408,74 - 28.02.17 a 
26.03.17.

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 
04.198.254/0001-17

Fornecimento de Solução Integrada de 
Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da 
Informação.

Seguro Garantia- R$ 17.198,15 - 28.07.14 a 28.07.15.1º - 
R$ 17.245,68 - 28.07.15 a 28.07.16; 2º-  Seguro 
Garantia- R$ 17.245,68 - 28.07.16 a 28.12.16

TORINO INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 03.619.767/0001-
91

Seguro Garantia : R$ 31.880,00 (10% do valor do 
contrato - acima do exigido no edital 5%). Vigência : 
28.07.14 a 28.07.17

CONSTRUTORA PORTO LTDA- CNPJ: 
03.234.418.0001-51

CT: Seguro Garantia - R$ 347.115,99 - 17.12.14 a 
22.08.16; 1º-Seguro Garantia - R$ 385.293,20 - 03.09.15 
a 22.08.16; 2º-Seguro Garantia - R$ 385.293,20 - 
22.08.16 a 01.11.16

Aquisição de veículos para atender as 
necessidades do TRT 7ª REGIÃO de forma 
eficiente e econômica no transporte de 
passageiros e carga, na cor preta, 

TORINO INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 03.619.767/0001-
91

O fornecimento de Notebooka, incluindo garantia 
on site, pelo período de 36 meses.

VECTRA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 
41.249.921/0001-70

Aquisição de solução de monitoramento de 
aplicações para o sistema PJe-JT

MODULO SECURTITY SOLUTIONS S/A - CNPJ: 
28.712.123/0001-74

Serviço de  suporte técnico, atualização e 
upgrade e instalação do software Módulo Risk 
Manager, operação assistida e treinamento.

PROCESSOR INFORMÁTICA S/A- CNPJ: 
92.232.081/0001-73

Serviço de  Licenças- itens 5,6,7 e 8 da ARP 
40/14 B do PE 57/14 TRT 4ª

CAUÇÃO -CEF  AG 2515 OP 10 CONTA 12- 7 - R$ 
347,50

SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 
03.336.030/0001-61

Fornecimento e instalação de sistema de ar 
condicionado tipo VRF no Edifício Manoel Arízio, 
pertencente ao TRTda 7ª região

CT: Seguro Garantia - R$ 57.250,00, de 18.05.11 a 
16.02.16; endosso R$ 57.250,00, de 16.02.16 a 
02.07.16; 1º- R$ 60.919,00, de 16.02.16 a 31.08.16

Fornecimento e instalação de 1 (uma) unidade 
de Datacenter Outdoor, incluindo garantia e 
suporte técnico por 12 (doze) meses e 
contratação de serviços de suporte técnico e 
garantia estendida por 36 (trinta e seis) meses

Seguro Garantia - R$ 127.500,00 - 17.11.15 a 17.11.19- 
analisada e aceita pela DG.

ALMEIDA PINHEIRO CONSTRUÇÕES LTDA EPP-CNPJ: 
18.487.449/0001-91

Obras de reforma do mezanino do préido Anexo 
I, obras de reforma dos banheiros e refeitório dos 
terceirizados do 1º andar do prédio anexo II, 
obras de implantação de estação de coleta 
seletiva, obras de implantação do bicicletário e 
banheiros do bicicletário e reforma da casa de 
máquinas nos prédios do complexo Aldeota.

Seguro Garantia - R$ 22.400,00- 19.01.16 a 25.09.16; 2º 
T.A -R$22.400,00-  26.09.16 a 18.10.16 

Prestação de serviços de assistência técnica 
com fornecimento de peças para equipamentos 
em ambiente seguro - SALA COFRE
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9 - PENALIDADES FASE CONTRATAÇÃO 2016
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10 - PENALIDADES FASE LICITAÇÃO 2016

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
PENALIDADES REGISTRADAS NO SICAF - 2016

FASE: LICITAÇÃO
FONTE: SETOR DE CONTRATOS -30.12.2016

EMPRESA CNPJ OBJETO PENALIDADE APLICADA SICAF- mês/ano

1 4002/15 19.295.403/0001-33 22.02.16 A 22.03.16 02/16

2 4086/15 14.270.646/0001-01 Aquisição de material de expediente 16.02.16 A 16.03.16 02/16

3 4086/15 21.890.758/0001-12 Aquisição de material de expediente 16.02.16 A 16.03.16 02/16

4 4086/15 16.970.003/0001-98 Aquisição de material de expediente 16.02.16 A 16.03.16 02/16

5 4086/15 15.494.702/0001-46 Aquisição de material de expediente 16.02.16 A 16.03.16 03/16

6 4086/15 18.580.660/0001-54 Aquisição de material de expediente 12.04.16 A 12.05.16 04/16

7 211/15 14.270.646/0001-01 Aquisição de material de limpeza e higienização 19.04.16 a 19.05.16 04/16

8 4625/15 18.580.660/0001-54 Aquisição de material de expediente 10.05.16 a 10.06.16 05/16

9 4.625/15 19.295.403/0001-33 Aquisição de material de expediente 10.05.16 a 10.06.16 05/16

10 4.625/15 14.694.736/0001-11 Aquisição de material de expediente 10.05.16 a 10.06.16 05/16

11 4.625/15 14.137.697/0001-51 Aquisição de material de expediente 10.05.16 a 10.06.16 05/16

12 4785/2015 20.040.538/0001-37 Aquisição de lâmpadas tubulares LED 15.06.16 a 15.07.16 06/16

PROCESSO  / Nº 
LICITAÇÃO

PERÍODO DE VIGÊNCIA -  SÓ 
APLICÁVEL PARA AS 

PENALIDADES DE 
SUSPENSÃO/IMPEDIMENTO DE 

LICITAR E CONTRATAR

N MAYARA DO CARMO DE 
OLIVEIRA-ME

Prestação de Serviço de Transporte e traslado 
para condução dos servidores para a inauguração 

do Fórum do Cariri/CE.

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

SD COMERCIO DE 
MATERIAL DE ESCRITORIO 

LTDA – ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 (um) MÊS.

A C FARIAS EVANGELISTA 
VARIEDADES - ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 (um) MÊS.

HOLANDA & PINHO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE 

PAPELARIA LTDA.

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 (um) MÊS.

FS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA-ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 (um) MÊS.

E DE BRITO FONTENELE 
FILHO – ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 (um) MÊS.

SD COMERCIO DE 
MATERIAL DE ESCRITORIO 

LTDA – ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 (um) MÊS.

E DE BRITO FONTENELE 
FILHO – ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 (um) MÊS.

N MAYARA DO CARMO DE 
OLIVEIRA-ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

ROBERTA LAIANA GOMES 
DE MELO MONTE

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

E JOSE DE SOUZA 
VARIEDADES EPP

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

F GALVÃO DE MENEZES-
ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

13 1.261/16 19.295.403/0001-33 27.07.16 a 27.08.16 07/16

14 19.618.294/0001-48 Aquisição de cintas elásticas 27.07.16 a 27.08.16 08/16

15 INFO 2001 LTDA - ME 02.905.226/0001-67 Aquisição de servidores de redes 14.10.16 a 14.11.16 12/16

16 18.868.944/2001-40 aquisição de material de limpeza e higienização 09.11.16 a 09.12.16 12/16

17 A C FARIAS EVANGELISTA 21.890.758/0001-12 aquisição de material de limpeza e higienização 09.11.16 a 09.12.16 12/16

18 16.553.698/0001-02 aquisição de material de limpeza e higienização 09.11.16 a 09.12.16 12/16

19 20.954.997/0001-26 aquisição de material de limpeza e higienização 09.11.16 a 09.12.16 12/16

20 19.295.403/0001-33 aquisição de material de limpeza e higienização 09.11.16 a 09.12.16 12/16

21 14.137.697/0001-51 aquisição de material de limpeza e higienização 09.11.16 a 09.12.16 12/16

FONTE: SETOR DE CONTRATOS -30.12.2016

N MAYARA DO CARMO DE 
OLIVEIRA-ME

Aquisição de material de limpeza, higienização, 
embalagem e outros.

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

PROAD 1851/16 - 
Proc. 238/15

MEGA COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO LTDA

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

PROAD 3874/16 - 
PROC 373/16

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

PROAD 2004/16 - 
PROC 4855/15

ZAPP COMÉRCIO DE 
INFORMÁTICA

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

PROAD 2004/16 - 
PROC 4855/15

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

PROAD 2004/16 - 
PROC 4855/15

BASTOS E FERREIRA 
COMERCIAL

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

PROAD 2004/16 - 
PROC 4855/15

COMERCIAL ABREU 
EIRELI-

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

PROAD 2004/16 - 
PROC 4855/15

N MAYARA DO CARMO DE 
OLIVEIRA - ME

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS

PROAD 2004/16 - 
PROC 4855/15

 F JOSE DE SOUZA 
VARIEDADES LTDA - EPP

IMPEDIMENTO DE LICITAR E 
CONTRATAR COM A UNIÃO 

PELO PRAZO DE 01 MÊS
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11 - RESCISÕES CONTRATOS 2016

RESCISÃO DE CONTRATOS 2016
TRT 7ª REGIÃO

FONTE: SETOR DE CONTRATOS-30.12.2016

MÊS DE JANEIRO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE FEVEREIRO

IT
E

M

PROCESSO  CONTRATADA-CNPJ/CPF Nº DO CONTRATO TERMO DE RESCISÃO

1 45/14 Rescisão a partir de 01.02.16

2 41/14 Rescisão-a partir de 01.02.16

MÊS DE MARÇO A JULHO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE AGOSTO

IT
E

M

PROCESSO  CONTRATADA-CNPJ/CPF Nº DO CONTRATO TERMO DE RESCISÃO

3 3.814/15 48/15 Rescisão a partir de 28.06.16

MÊS DE SETEMBRO A NOVEMBRO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE DEZEMBRO

IT
E

M

PROCESSO  CONTRATADA-CNPJ/CPF Nº DO CONTRATO TERMO DE RESCISÃO

4 12.269/13 12/14 Rescisão do Contrato em 16.12.16. Rescisão: 22.12.16

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016

TERMO DE 
RESCISÃO-DATA 
DA ASSINATURA

TERMO DE 
RESCISÃO-DATA 
DA PUBLICAÇÃO 

NO DOU

1.083/14 (princ) 
16.303/14-2 (doc)

R H M CELES - ME - CNPJ: 
10.652.114/0001-70

Rescisão-
19.02.16

Rescisão- 
04.03.16

1.083/14 (princ) 
16.302/14-8(doc)

DANIELLE PONTES 
CONDICIONAMENTO FÍSICO LTDA-
ME-CNPJ: 11.169.492/0001-60

Rescisão - 
11.02.16

Rescisão - 
19.02.16 

TERMO DE 
RESCISÃO-DATA 
DA ASSINATURA

TERMO DE 
RESCISÃO-DATA 
DA PUBLICAÇÃO 

NO DOU

MODULO SECURTITY SOLUTIONS 
S/A - CNPJ: 28.712.123/0001-74

Rescisão ass: 
01.08.16

Rescisão pub: 
03.08.16

TERMO DE 
RESCISÃO-DATA 
DA ASSINATURA

TERMO DE 
RESCISÃO-DATA 
DA PUBLICAÇÃO 

NO DOU

EMN - EMERGÊNCIAS MÉDICAS DO 
NORDESTE LTDA-CNPJ: 
08.064.467/0001-07

Rescisão ass: 
16.12.16

12 - RESCISÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DIVERSOS

RESCISÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DIVERSOS- 2016
TRT 7ª REGIÃO

FONTE: SETOR DE CONTRATOS-30.12.2016

MÊS DE JANEIRO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

MÊS DE FEVEREIRO

it
e

m PROCESSO OBJETO TERMO DE RESCISÃO

1 3.663/11-4 Rescisão a partir de 01.02.16

MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO
INEXISTEM REGISTROS A PUBLICAR

FONTE: SETOR DE CONTRATOS - 30.12.2016

CONVENIADO/
CNPJ

TERMO DE 
RESCISÃO-DATA 
DA ASSINATURA

TERMO DE 
RESCISÃO-DATA 
DA PUBLICAÇÃO 

NO DOU

MUNICÍPIO DE 
MARANGUAPE 

- CNPJ: 
07.963.051/0001

-68

CESSÃO DE USO- bem imóvel 
localizado no centro de 

Maranguape para o Posto 
Avançado de Maranguape

Rescisão-
19.02.16

Rescisão- 
04.03.16



263tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

14.6.3.2 Setor de Compras

Ao Setor de compras compete revisar os termos de referência elaborados pelas áreas requi-
sitantes; realizar pesquisa de preços junto a órgãos e entidades da Administração Pública; 
consolidar, em planilhas orçamentárias, as pesquisas de preços necessárias à instrução das 
licitações e contratações diretas; orientar os setores requisitantes quanto à elaboração do 
termo de referência e pesquisas de preços; elaborar termos para as contratações diretas, 
fundamentadas nos art. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93 (dispensa e inexigibilidade de licitação), 
submetendo-os à autoridade superior para a devida ratificação; realizar os procedimentos de 
cotação eletrônica (art. 4º, § 2º do Decreto nº 5.450/2005).

No exercício 2016, o Setor de Compras promoveu a análise e o ajuste de 119 (cento e deze-
nove) termos de referência, com consolidação de planilhas de preços de mercado e públicos. 
Destes, 58 (cinqüenta e oito) contratações foram realizadas mediante dispensa ou inexigibili-
dade de licitação, conforme relação que segue:

Análise e o ajuste de termos de referência com consolidação de planilhas de preços
ENTRADA PROCESSO OBJETO
30/12/2015 5116/2015 Confecção de etiquetas adesivas para utilização do setor cerimonial

16/12/2015 5070/2015 Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva 
e corretiva nos sistemas prediais do Forúm do Cariri.

14/12/2015 4837/2015 NoBreak Fórum

12/01/2016 21/2016
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço tri-
mestral continuado de desinsetização, desratização e descupiniza-
ção nas dependências do Forum do Trabalho da Região do Cariri-CE

26/11/2015 2905/2015 Confecção de chaves
04/02/2016 157/2016 Aquisição de lâmpadas e acessórios de led - SRP
17/02/2016 238/2016 Aquisição de cintas elásticas para processos 

29/02/2016 306/2016 Registro de preços para contratação de serviços de impressão de 
materiais gráficos para a comunicação social

17/03/2016 354/2016 Contratação de Serviço fornecimento e instalação de banco de ba-
terias para nobreak do Forúm Dom Hélder Câmara

31/03/2016 10588/2014 Sistema E-Consig
19/04/2016 328/2016 Alimentação Elétrica do Data center

17/05/2016 Contratação de empresa para imediata retirada das cerâmicas com 
risco de queda e impermeabilização da laje.

31/03/2016 4587/2015 Cessão de uso para instalação de lanchonete no Fórum Cariri
26/01/2016 3022/2015 Solução de telefonia IP
09/03/2016 364/2016 Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância

24/05/2016 213/2016 Contratação de Serviço de Manutenção em portas, portões e can-
celas automáticas.

19/05/2016 1051/2016 Aquisição de material de expediente
08/06/2016 1244/2016 Aquisição de suprimento de informatica.

01/06/2016 1172/2016 Aquisição de material de limpeza, higienização, conservação, em-
balagem e outros

20/05/2016 1084/2016 Material elétrico - ARP
31/03/2016 372/2016 Servidores de rede do data center (Planej. TI)

05/07/2016 1395/2016 Contratação de empresa especializada na confecção de banners, 
faixas e adesivos.

13/07/2016 1452/2016 Contratação de Serviços Manutenção de Nobreaks.

18/08/2016 1757/2016 Contratação de Espaço fisico para realização da Semana de Forma-
ção Continuada dos Magistrados TRT 7
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Análise e o ajuste de termos de referência com consolidação de planilhas de preços
ENTRADA PROCESSO OBJETO

26/08/2016 1824/2016 Aquisição de Material elétrico/iluminação destinado a decoração 
Natalina.

15/09/2016 4959/2015 Máquina leitora/digitalizadora de microfilme
05/09/2016 4856/2015 Aquisição de uma câmera termografica(Termovisor)

14/09/2016 1998/2016 Contratação de empresa especializada para fornecimento e montagem 
de letreiros e placas para comunicação visual do edífício Manoel Arizio.

11/08/2016 1718/2016 Registro de preços para eventual contratação de empresa especia-
lizada em organização e gerenciamento de eventos.

16/09/2016 2015/2016 Aquisição de material de limpeza, higienização. Copa, cozinha e ou-
tros.

28/09/2016 2170/2016 Aquisição de material de iluminação.

21/09/2016 2074/2016 Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 
peças, no sistema de refrigeração do Fórum do Cariri

20/09/2016 2072/2016 Cerca Concertina

17/10/2016 2334/2016 Registro de Preços para contratação de empresa para eventual for-
necimento parcelado de Água mineral.

17/10/2016 2340/2016

Manutenção preventiva e corretiva de instalações predias, életri-
cas, rede estabilizada, grupos geradores, subestações, sistemas de 
combate a incêndio, pára-raios, instalações hidrossanitárias, limpe-
za de calhas pluviais, serviços eventuais e fornecimento de materias 
de reposição nos prédios deste TRT.

24/10/2016 2363/2016 Reforma do Forum Trabalhista de Maracanau

25/10/2016 2384/2016
Contratação de empresa para serviço de manutenção preventiva 
e corretiva das centrais telefônicas de PABX - contrato vence em 
20.01.2017

18/10/2016 2341/2016 Contratação de Serviços de linha telefônicas Diretas e 0800 - con-
trato vence em 13.01.2017

09/09/2016 1457/2016 Serviço de reparo de 1 (um) compressor marca Carlyle com forne-
cimento de peças.

19/09/2016 2028/2016 Aquisição de material de jardinagem, embalagem e outros.
10/11/2016 2458/2016 Reforma VT Maracanaú
28/09/2016 2141/2016 Contratação de empresa para desinsetização

11/11/2016 119/2016 Contratação de empresa para elaboração de laudo técnico dos re-
paros no Ed. Dom Helder

14/11/2016 213/2016 Contratação de serviços de manutenção em portas, portões e can-
celas automáticas.

17/10/2016 2332/2016
Contratação de empresa especilizada em serviços gráficos para im-
pressão de duas cartilhas da gestão regional do programa de com-
bate ao trabalho infantil.

14/11/2016 2465/2016 Aquisição de motor para sistema de refrigeração de ed.dom helder.

28/09/2016 2165/2016 Contratação de empresa para fornecimento de material hidráulico e 
de construção, pelo periodo de um ano.

07/10/2016 1651/2016 Contratação de Empresa Especializada para prestar os serviços de 
Produção da Revista de Gestão 2014/2016

25/10/2016 4029/2015 Solução de Streaming (PLANEJAMENTO TI)
23/11/2016 11.527/2016-0 Planejamento TI - Certificado Digital (Participante SRP CNJ)

14/11/2016 2464/2016
Registro de preços para eventuais aquisições de divisorias e estan-
tes tipo colmeia com paineis de fibraroc, inclusive desmontagem, 
fornecimento e montagem no TRT7.

11/11/2016 2453/2016 Contratação de empresa para fornecimento de EPI E EPC.
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Análise e o ajuste de termos de referência com consolidação de planilhas de preços
ENTRADA PROCESSO OBJETO
10/10/2016 2269/2016 Aquisição de persianas, atraves de sistema de registros de preços.
25/11/2016 2515/2016 Aquisição de Suprimentos de Informatica

23/11/2016 2504/2016 Contratação de empresa especializada para prestação do serviço 
de recarga em extintores desde regional 

04/01/2016 2163/2016 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza
29/11/2016 2528/2016 Contratação de empresa para fornecimento de dobradiças e fechaduras.
08/12/2016 2573/2016 Contratação de Empresa para fornecimento Cabo Eletrico
29/11/2016 2527/2016 Contratação de empresas para fornecimentos de bombas submersas.
05/12/2016 2454/2016 Reforma e Ampliação do estacionamento do Forum de Caucaia

CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO
T. Disp. 

n°
Nº 

processo Objeto Fundamento 
legal Contratado Valor 

001/16 80/2016

Serviços e peças para o veícu-
lo Caminhão Mercedes Benz 
Accelo 815 Ano/Mod 2012 de 
placas ORW-3181

24,II Ceara Diesel 
S/A R$ 1.268,01

002/16 4967/2015
Fornecimento de água mine-
ral para Vara do Trabalho de 
Tianguá

24,II R G Moreira 
Souza - EPP R$ 360,00

003/16 430/2016 Aquisição de certificado digital 
do tipo A1 SSP ICP – BRASIL 24,II

Solutti So-
luções em 

Negócios Inte-
ligentes S/A

R$ 2.670,00

004/16 1229/2016

Aquisição de kit automatiza-
dor para portões deslizantes, 
com serviço de instalação 
para o Edifício Dom Helder

24,II Rogério José 
de Lima - ME R$ 1.890,00

005/16 1359/2016
Fornecimento de água mine-
ral para Vara do Trabalho de 
Quixadá 

24,II
Jose Alberto 

Bernardino de 
Oliveira

R$ 660,00

006/16 4925/2015
Fornecimento parcelado de 
carimbos e suprimentos (refis) 
durante o exercício de 2016.

24,II Antônio Sales 
Machado - ME R$ 2.286,00

007/16 1417/2016
Fornecimento de água mine-
ral para Vara do Trabalho de 
Limoeiro do Norte

24,II

Supermer-
cado Nova 

Opçao Ltda - 
EPP

R$ 278,40

008/16 1631/2016
Fornecimento parcelado de 
água mineral para Vara do 
Trabalho de Crateús

24,II
Eduardo Nas-
cimento dos 
Reis - ME

R$ 440,00

009/16 1457/2016 Conserto de compressor do 
Chiller Carrier 24, V

Araujo Abreu 
Engenharia 
Norte LTDA

R$ 
12.366,00

010/16 2169/2016

Contratação EMERGENCIAL 
(para o período de 13/09/16 
a 30.11.2016) de um posto 
de vigilância armada 44 horas 
para o Fórum Trabalhista de 
Caucaia/CE

24, IV North Segu-
rança LTDA R$ 8.668,76
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CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO
T. Disp. 

n°
Nº 

processo Objeto Fundamento 
legal Contratado Valor 

012/16 Proad
1984/2016

Contratação de empresa para 
ministrar capacitação em LIN-
GUAGEM BRASILEIRA DE SI-
NAIS – LIBRAS

24,II

Instituto Po-
litécnico de 

Ensino à Dis-
tância LTDA 

- EPP

R$ 1.398,00

014/16 2349/2016

Aquisição de kits de automati-
zação de portões, com serviço 
de instalação, para atender às 
necessidades do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 7ª Re-
gião e Fórum Trabalhista de 
Caucaia.

24,II Rogério José 
de Lima - ME R$ 6.680,00

015/16 2427/2016

Contratação de empresa para 
confecção de medalhas para 
o “Título de Excelência Fun-
cional – Exercício de 2016”. 

24,II
J L Industria 
De Placas 

LTDA - EPP
R$ 3.185,00

016/16 119/2016

Contratação de Serviços Téc-
nicos em regime de empreita-
da global para elaboração do 
laudo técnico em fases com 
ART, ensaios, plantas, rela-
tórios e soluções integradas 
das reparações necessárias 
e reforço estrutural das ano-
malias do Prédio Dom Hélder 
Câmara.

24, V
Edro Enge-
nharia LTDA 

- ME

R$ 
135.540,70

017/16 213/2016

Contratação de empresa es-
pecializada em manutenção 
preventiva e corretiva de siste-
mas automatizados de portas, 
portões e cancelas, com repa-
ros e reposição de peças nos 
prédios do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região e do 
Fórum Autran Nunes

24, V Rogério José 
de Lima - ME

R$ 
50.565,84

018/16 2362/2016

Contratação de empresa es-
pecializada no fornecimento 
de subscrição (assinatura) de 
01 (um) acesso web a banco 
de imagens eletrônicas para 
fotografias e ilustrações pro-
fissionais, pelo período de 12 
(doze) meses

24,II
G & S Ima-

gens do Brasil 
LTDA

R$ 3.960,00

019/16 2424/2016

Confecção de bolsas feitas 
através do reaproveitamento 
de banners descartados na 
área de comunicação social.

24,II
M Q Ferreira 
de Almeida - 

ME
R$ 738,00

020/16 2537/2016

Contratação de serviços de 
instalação/montagem de de-
coração natalina neste Tribu-
nal Regional do Trabalho da 
7ª Região.

24,II Maria Apareci-
da Teles R$ 7.900,00
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CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO
T. Disp. 

n°
Nº 

processo Objeto Fundamento 
legal Contratado Valor 

022/16 10498/2016-6

Contratação de serviços de 
esgotamento da fossa séptica 
– com capacidade aproxima-
da de 12 m² - no Fórum traba-
lhista de Maracanaú.

24,II Não Ocorreu - 
Desistência  

CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE
T.

INEX. 
n°

Nº 
processo Objeto Fundamen-

to legal Contratada Valor 

001/16 5007/2015
Aquisição de 2 (duas) assinatu-
ras da “Revista Proteção”, 25,I Proteção Publica-

ções LTDA R$ 340,00 

002/16 Proad
784/2016

Contratação da professora 
Juliane Dias Facó para minis-
trar o curso “A Parte Geral do 
Novo CPC e o Processo do 
Trabalho"

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

Juliane Dias 
Facó R$ 5.394,00 

003/16 Proad 
1244/2016

Participação dos magistrados 
Jammyr Lins Maciel, Lucival-
do Muniz Feitosa e Fabrício 
Augusto Bezerra e Silva no 
XVIII CONAMAT

25, CAPUT 

Associação 
Nacional dos 
Magistrados 
da Justiça do 

Trabalho - ANA-
MATRA

R$ 1.740,00 

004/16 Proad
1805/2016

Contratação do professor Fre-
die Souza Didier Junior, curso 
NOVO CPC, por meio da em-
presa Anhanguera Educacio-
nal ParticipaçoeS S/A

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

Anhanguera 
Educacional 
Participaçoes 

S/A

R$ 
26.676,54 

005/16 Proad
3612/2016

Inscrição da servidora Vera 
Lúcia de Almeida Miranda no 
curso “60 Acórdãos do TCU 
que devem ser compreendi-
dos por quem atua nas licita-
ções e nos contratos”

25, Caput 
Zênite Informa-
ção e Consulto-
ria LTDA 

R$ 3.102,50 

006/16 Proad
4003/2016

Contratação do instrutor Jor-
ge David Baptista Telles, por 
meio da empresa IOE – Insti-
tuto Oratória Emocional, para 
realização do curso presen-
cial: Oratória Master – Lingua-
gem Corporal.

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

IOE – Institu-
to de Orató-
ria Emocional 
LTDA - ME

R$ 7.200,00 

007/16 1492/2016
Contratação da ferramenta 
BANCO DE PREÇOS 25,I 

NP Capacitação 
E Soluções Tec-
nológicas LTDA

R$ 7.990,00 

008/16 Proad
4224/2016

Inscrição dos servidores Rai-
munda Maria Bernardes Fon-
seca e Ricardo Castro Figuei-
redo no curso “Procedimentos 
para operacionalização da 
conta vinculada conforme IN 
nº 02/2008 e alterações”, 

25, Caput 
NP Treinamen-
tos E Cursos 
LTDA - ME

R$ 2.598,00 
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CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE
T.

INEX. 
n°

Nº 
processo Objeto Fundamen-

to legal Contratada Valor 

010/16 4262/2016
Inscrição da Diretoria da DMP, 
Devem Moura Miller no “treina-
mento em gestão patrimonial”

25, Caput 

HG2S TECNO-
LOGIA & SER-
VIÇOS PATRI-
MONIAIS LTDA 
– ME

R$ 3.190,00 

011/16 583/2016
Aquisição de 25(vinte e cinco) 
licenças de acesso ao acervo 
da LTr Digital

25,I LTR EDITORA 
LTDA R$ 10.000,00 

012/16 1783/2016

Aquisição de 3(três) assinatu-
ras anuais do jornal “O Povo” 
contemplando formato im-
presso e digital.

25,I 

T E R E Z I N H A 
ÁVILA VELO-
SO ROSENDO 
- ME

R$ 1.796,40 

013/16 Proad
4502/2016

Inscrição do servidor Reginal-
do Garcia Dupim no treina-
mento em Gestão da Segu-
rança da Informação – NBR 
27001 e 27002

25, Caput 

REDE NACIO-
NAL DE ENSI-
NO E PESQUI-
SA RNP

R$ 2.560,00 

014/16 Proad
4531/2016

Inscrição do Coordenador do 
Setor de Cerimonial, Antônio 
Carlos Santiago de Castro no 
“XV Congreso Internacional 
de Ceremonial y Protocolo” e 
no “XXI Congresso Nacional 
do Cerimonial Público”

25, Caput 

COMITÊ NA-
CIONAL DO 
CERIMONIAL 
PÚBLICO – 
CNCP/BRASIL

R$ 700,00 

015/16 Proad
4837/2016

Inscrição de servidores da 
Diretoria-Geral e Divisão de 
Orçamento e Finanças no 
“Curso de gestão tributária de 
contratos e convênios"

25, Caput 

Open Treina-
mentos Empre-
sariais e Editora 
Ltda - EPP 

R$ 5.180,00 

016/16 Proad
4620/2016

Inscrição do servidor Meireles 
Silva Lira Junior, no treina-
mento SCTL – Support Center 
Team Lead

25, Caput
EDITORA MI-
D I A B O O K S 
LTDA - EPP 

R$ 2.093,00 

017/16 Proad
4886/2016

Contratação da empresa 
CONTRESEG – Consultoria 
e Treinamento em Seguran-
ça, para realização do curso: 
“Segurança Judiciária: Limites 
e Competências” 

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

CONTRESEG 
- Consultoria 
e Treinamento 
em Segurança

R$ 46.290,00

018/16 Proad
4961/2016

Contratação do Centro Edu-
cacional Tecnológico Brasilei-
ro, para realização do curso 
a distância “Aperfeiçoamento 
em Elaboração de Ementas 
Jurisprudenciais”, ministrado 
pelo Professor Marcelo Paiva.

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

CENTRO EDU-
C A C I O N A L 
TECNOLÓGI-
CO BRASILEI-
RO

R$ 12.600,00
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CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE
T.

INEX. 
n°

Nº 
processo Objeto Fundamen-

to legal Contratada Valor 

020/16 Proad
5028/2016

Contratação do instrutor Jor-
ge David Baptista Telles, por 
meio da empresa IOE – Insti-
tuto Oratória Emocional, para 
realização do curso presen-
cial: Oratória Master – Lin-
guagem Corporal e Oficina de 
Oratória Emocional.

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

IOE – Instituto 
Oratória Emo-
cional

R$ 9.100,00

021/16 Processo
2147/2016

Aquisição/renovação de 
2(duas) assinaturas do jornal  
“O Estado”, pelo período de 
12(doze) meses.

25,I 
Gráfica e Edi-
tora WP LTDA 
- ME

R$ 900,00

022/16 Proad
4998/2016

Contratação da empresa 
SANTOS & MIESSA DOS 
SANTOS LTDA ME para rea-
lização do curso “A instrução 
normativa nº 39 do Tribunal 
Superior do Trabalho”, minis-
trado pelo professor Élisson 
Miessa dos Santos. 

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

Santos & Mies-
sa dos Santos 
LTDA ME

R$ 5.089,40

023/16 Proad
4621/2016

Inscrição do servidor Olintho 
Amora Gadelha Neto no trei-
namento KCS – Knowledge-
Centered Support, que será 
ministrado pela empresa HDI 
Brasil (Editora MidiaBooks 
Ltda), no período de 23 a 
25/11/2016, na modalidade on 
line, com carga horária de 24h.  

25, Caput 
Editora Midia-
books LTDA - 
EPP 

R$ 2.593,00

024/16 Proad
5061/2016

Contratação da empresa EPIS-
THEME – Pesquisa e Plane-
jamento em Educação, para 
realização da palestra da pro-
fessora Acácia Zeneida Kuen-
zer: “Educar juízes através da 
educação de sua equipe” por 
ocasião da Semana de Forma-
ção Continuada dos Magistra-
dos do TRT – 7ª Região. 

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

Epistheme – 
Pesquisa e Pla-
nejamento em 
Educação

R$ 3.814,40

025/16 Proad
5219/2016

Inscrição das servidoras Fá-
tima Maria Sousa Dalencar 
e Neyara São Thiago Cysne 
Frota no curso Novo Tesouro 
Gerencial – Sistemas de Con-
sultas Financeiras do Gover-
no, promovido pela empresa 
ONE Cursos Treinamento, 
Desenvolvimento e Capaci-
tação Ltda, que realizar-se-á 
em São Pualo, no período de 
19 a 21/10/2016.

25, Caput 

ONE Cursos 
Tre inamento , 
D e s e n v o l v i -
mento e Capa-
citação Ltda

R$ 5.100,00
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CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE
T.

INEX. 
n°

Nº 
processo Objeto Fundamen-

to legal Contratada Valor 

027/16 Proad
5626/2016

Contratação da empresa MT 
CONSULTORIA E TREINA-
MENTO LTDA ME para rea-
lização da palestra “A cultura 
de Coaching otimizando as 
relações interpessoais”, mi-
nistrada pelo Dr. Marcos Tito 
Paiva Castelo, na Semana 
de Formação Continuada dos 
Magistrados do TRT-7ª Re-
gião”.

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

Mt Consultoria 
E Treinamento 
LTDA ME

R$ 7.900,00

028/16 Proad
5627/2016

Inscrição da servidora Luciana 
Sabóia Andrezza Borges no 
curso ofertado pela CONSUL-
TRE TREINAMENTOS sobre 
“Folha de Pagamento do Fun-
cionalismo Público, Servido-
res Civis, Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) e 
Relação Jurídico-Funcional 
Estatutária”, com carga horá-
ria de 21 horas, a realizar-se 
em Fortaleza no período de 
9/11/16 a 11/11/16. 

25, Caput 

CONSULTRE 
Consultoria e 
Tr e i n a m e n t o 
LTDA

R$ 2.490,00

029/16 Proad
5747/2016

Inscrição do servidor MAR-
COS ANTÔNIO LOIOLA no 
CURSO OFERTADO PELA 
CONSULTRE CONSULTO-
RIA E TREINAMENTO LTDA 
sobre “GESTÃO DO PA-
TRIMÔNIO PÚBLICO”, que 
realizar-se-á em Fortaleza, 
no período de 9/11/2016 à 
11/11/2016.

25, Caput 

CONSULTRE 
Consultoria E 
Tr e i n a m e n t o 
LTDA

R$ 2.490,00

030/16 Proad
2423/2016

Aquisição de acessos aos pro-
dutos eletrônicos Zênite: Zêni-
te Fácil e a orientação por es-
crito em licitações e contratos 
por um período de 12 meses.

25,I 
Zênite Informa-
ção e Consulto-
ria S/A

R$ 10.981,36

032/16 Proad
6356/2016

Contratação da empresa MA-
RÍLIA FIUZA TARGINO – EPP 
para realização da palestra 
“Receita da Disciplina”, minis-
trada pela Máster Coach Ma-
rília Fiúza Targino.

25, II c/c 
VI, do art. 

13 

Marília Fiuza 
Targino EPP R$ 4.000,00
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CONTRATAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE INEXIGIBILIDADE
T.

INEX. 
n°

Nº 
processo Objeto Fundamen-

to legal Contratada Valor 

033/16 Processo 
2481/2016

Contratação de empresa es-
pecializada e autorizada pela 
MECEDES BENZ do Brasil, 
para prestação de serviços 
revisão obrigatória de acor-
do com o plano de manuten-
ção que consta do manual de 
proprietário para manutenção 
de 02 (dois) veículos confor-
me relação e quantitativos 
do Anexo I, mediante inexi-
gibilidade de licitação, con-
forme artigo 25, caput da Lei 
8.666/93.

25, Caput Ceara Diesel 
S/A. R$ 4.295,85

034/16 Processo
2509/2016

Aquisição de 2(duas) assina-
turas anuais do jornal “DIÁ-
RIO DO NORDESTE” por um 
período de 12 meses.

25,I Editora Verdes 
Mares LTDA R$ 1.197,06

035/16 Processo
2514/2016

Aquisição da assinatura du-
plex trabalhista compostapela 
Revista LTr impressa e pelo 
suplemento Trabalhista Ltr,por 
um período de 12 (doze) me-
ses, compreendendo os nú-
meros publicados de janeiro a 
dezembro de 2017. 

25,I LTR Editora 
LTDA R$ 3.660,00

14.6.3.3 Setor de licitação

Compete ao Setor de Licitações, por meio dos pregoeiros, entre outras atribuições, minutar os 
editais de licitações para contratação de obras, serviços e compras; dar ampla publicidade aos 
certames licitatórios; coordenar os processo licitatórios na modalidade pregão; conduzir as 
sessões públicas realizadas na internet; verificar a conformidade das propostas; dirigir as eta-
pas de lances nos pregões; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e 
decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente nas hipóteses legais; declarar o 
vencedor dos certames licitatórios; adjudicar o objeto aos licitantes vencedores, quando não 
houver recurso; conduzir trabalhos de equipes de apoio; encaminhar os processos licitatórios 
à autoridade superior e propor a homologação; convocar licitantes remanescentes para assi-
nar contratos ou atas de registro de preços, além de deflagrar procedimentos para apuração 
de penalidades decorrentes das licitações. 

Durante o exercício de 2016, foram realizados 43 (quarenta e três) procedimentos licitatórios, 
sendo 41 (quarenta e um) na modalidade de pregão eletrônico e 2 (dois) na modalidade toma-
da de preços, cuja situação até o final do exercício elencamos a seguir:

Nº PROCESSO LICITAÇÃO OBJETO SITUAÇÃO
VR. 

ESTIMADO 
(R$)

VR. 
ADJUDICADO 

(R$)

1 4897/2015 PE 077/15
BB 613961

Registro de Preços para 
serviços de confecção e 
instalação de mobiliário de 
marcenaria complementar 
ao projeto de retrifit do Ed. 
Manoel Arízio

Concluído 164.801,52 82.699,00
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Nº PROCESSO LICITAÇÃO OBJETO SITUAÇÃO
VR. 

ESTIMADO 
(R$)

VR. 
ADJUDICADO 

(R$)

2 4625/2015 PE 75/15 
BB 614703

Registro de Preços para 
aquisição de lâmpadas e 
acessórios

Concluído 83.908,30 33.083,00

3 4785/2015 PE 01/16 
BB 615987

Registro de preços para 
eventual aquisição de 
lâmpadas tubulares LED.

Concluído 147.385,00 60.025,00

4 4843/2015 PE 04/16
BB 617316

RP para serviços de manu-
tenção predial corretiva Concluído 1.000.000,00

Descontos 
Lote 1: 19,73% 
Lote 2: 5,30% 
Lote 3: 7,56% 
Lote 4: 5,30%

5 4941/2015 PE 02/16 
BB 616254

Registro de preços para 
modernização de eleva-
dores.

Concluído 617.024,27 541.873,14

6 5116/2015 PE 31/16
BB 646355

Confecção de lacres 
adesivos. Concluído 2.967,48 2.967,12

7 238/2016 PE 06/16 
BB 620475

RP Aquisição de cintas 
elásticas para processo. Concluído 16.440,00 7.920,00

8 157/2016 PE 07/16 
BB 620795

Aquisição de lâmpadas e 
acessórios LED Concluído 45.741,52 28.390,00

9 4855/2015 PE05/16 
BB 617320

Registro de preços para 
aquisição de material de 
limpeza, higienização, 
embalagem e outros.

Concluído 262.966,42
147.379,00 

(3 lotes 
frustrados)

10 306/2016 PE08/16
BB623442

Serviços de Impressão 
Gráfica Concluído 39.380,00 17.750,00

11 56/216 PE 09/16
BB625925

Registro de preços para 
contratação de cabeamen-
to de redes de dados.

Concluído 625.627,20 428.800,00

12 354/2016 PE11/16
BB626854

Contratação de serviço 
fornecimento e instalação 
de banco de baterias para 
nobreak do Fórum Dom 
Hélder Câmara

Concluído 70.766,40 67.99,80

13 328/2016 PE12/16
BB632380

Fornecimento de redun-
dância no fornecimen-
to de enegia elétrica de 
emergência através de 
chave de transferência 
automática

Concluído 17.286,67 16.690,00

14 373/2016 PE13/16
BB632787

Registro de preços para 
aquisição de servidores 
de rede

Concluído 369.570,82 233.783,88

15 4587/2015 PE17/2016
BB636887

Cessão de Uso para Insta-
lação e exploração de lan-
chonete no Fórum do Cariri

Frustrado 110,30 ---

16 119/2016 TP 01/16

Serviços de elaboração 
de laudo técnico em fa-
ses, com ART, ensaios, 
plantas, relatórios e so-
luções integradas das 
reparações necessárias 
e reforço estrutural das 
anomalias do prédio Dom 
Helder Câmera

Deserto 141.701,80 ----
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Nº PROCESSO LICITAÇÃO OBJETO SITUAÇÃO
VR. 

ESTIMADO 
(R$)

VR. 
ADJUDICADO 

(R$)

17 1457/2016 PE22/16
BB640869

Serviço de reparo de 
Compressor para Siste-
ma de Refrigeração.

Frustrado 14.366,00 ---

18 813/2016 PE19/16
BB639543

Registro de Preços para 
aquisição de cofres para 
fitas LTO

Concluído 106.609,08 100.500,00

19 1001/2016 PE23/16
BB640898

Serviço de substituição 
de cerâmicas nas facha-
das e impermeabilização 
no ed. D. Hélder

Deserto 193.137,97 ---

20 3689/2015 PE 021/16
BB640701

Registro de preços para 
aquisição de expansão 
para sistema de arma-
zenamento de dados 
(STORAGE).

Concluído 17.229.239,58 15.372.875,93

21 213/2016 PE024/16
BB641428

Serviço de manutenção 
de portas, portões e can-
celas

Frustrado 53.227,20 --

22 1244/2016 PE016/16
BB636619

Registro de preços para 
eventual aquisição de su-
primentos de informática

Concluído 379.267,70 268.661,00

23 1084/2016 PE018/16
BB639159

RP para aquisição de Ma-
terial Elétrico Concluído 146.565,96 131.207,33

24 1172/2016 PE15/16
BB636466

RP para aquisição de ma-
terial de limpeza, higieni-
zação, acondicionamento 
& outros

Concluído 22.676,36 6.757,92 (4 lo-
tes frustrados)

25 1395/2016 PE020/16
BB639788

RP para serviço de con-
fecção de banners, faixas 
e adesivos.

Concluído 19.835,00 19.835,00

26 4587/2015 PE025/16
BB641430

Cessão de Uso para Ins-
talação e exploração de 
lanchonete no Fórum do 
Cariri

Frustrado ------ ____

27 1051/2016 PE014/16
BB636260

Registro de preços para 
eventual aquisição de 
material de expediente

Concluído 241.592,45 217.376,00

28 1239/2016 PE029/16
BB645424

Serviço de suporte de har-
dware e software para so-
lução de filtro de conteúdo 
MCAFEE WEB GATEWAY

Concluído 81.550,70 77.491,00

29 1757/2016 PE030/16
BB646019

Contratação de Espaço fí-
sico para realização da Se-
mana da Formação Conti-
nuada dos Magistrados.

Concluído 8.397,57 8.000,00

30 5116/2016 PE31/16
BB646355

Confecção de Lacres 
Adesivos Concluído 2.967,48 2.967,12

31 1001/2016 PE032/16
BB646825

Contratação de empresa 
especializada para ser-
viços de substituição de 
cerâmicas-Edifício Dom 
Helder Câmara.

Concluído 214.169,90 200.612,00

32 4856/2015 PE034/16
BB648582

Aquisiçao de câmera ter-
mográfica (termovisor) Concluído 13.049,67 10.765,00
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Nº PROCESSO LICITAÇÃO OBJETO SITUAÇÃO
VR. 

ESTIMADO 
(R$)

VR. 
ADJUDICADO 

(R$)

33 213/2016 PE033/16
BB647222

Serviço de manutenção 
de portas, portões e can-
celas

Concluído 53.227,20 ----

34 364/2016 PE27/16
BB647195

Contratação de empresa 
de vigilância. Concluído 4.507.390,08 4.240.997,16

35 2170/2016 PE035/16
BB650105

Aquisição de iluminação Concluído 20.231,94 17.679,45

36 1765/2016 PE036/16
BB650664

Registro de preços para 
eventual contratação de 
serviços especializados de 
buffet para realização de 
coffee breaks,conquetéis 
e Refeições.

Concluído 133.028,88 121.897,50

37 1998/2016 PE037/16
BB651038

Letreiros e placas para 
edifício Manoel Arizio Concluído 66.894,98 62.701,71

38 2074/2016 PE040/16
BB653895

Manutenção preventiva 
e corretiva do sistema de 
refrigeração do Fórum do 
Cariri.

Concluído 139.852,04 137.999,96

39 2458/2016 TP 02/16 Reforma fórum Maracanau Revogado 672.440,99 -----

40 1718/2016 PE042/16 
BB655292

Contratação de empre-
sa para organização de 
eventos.

Concluído 911.929,72 340.440,00

41 2072/2016 PE041/16
BB654732

Registro de preços para 
contratação de empresa 
para fornecimento e insta-
lação de Cercas Espirais 
ou Ouriços de Proteção 
Perimetral / concertinas.

Concluído Maior 
Desconto

32,25%, 8%
e 7%

42 2332/2016 PE049/16
BB657261

Contratação de empresa 
para produção gráfica de 
cartilhas trabalho Infantil.

Concluído 5.080,00 3.540,00

43 2465/2016 PE45/16 
BB656055

Aquisição de Motor para 
sistema de refrigeração . Concluído 15.145,70 10.250,00

*legenda: PE = pregão eletrônico; TP = tomada de preços; CC = concorrência

14.6.4 diViSãO dE MAtERiAl E pAtRiMÔniO

Preliminarmente, informamos que integram a estrutura da mencionada Divisão, o Setor de 
Almoxarifado – SAL (responsável pelo controle e distribuição dos bens de consumo) e o 
Setor de Cadastro de Bens – SCB (responsável pelo controle e distribuição dos bens per-
manentes, bem como pelo cadastramento e controle dos bens imóveis vinculados à Justiça 
do Trabalho do Ceará). 

Esta Divisão, acompanhou as atividades relacionadas a cada um dos Setores supracitados, 
dando-lhes suporte e orientação.

Entre as atividades desenvolvidas, destacamos:

coorDenação, superVisão, Gerenciamento e fiscalização

a) fiscalização, gerenciamento e supervisão dos seguintes contratos:

- Contrato nº 28/2012 (Processo TRT7 nº 29.568/2011-1) - Líder Serviços Empresa-
riais Ltda. Movimentação interna de materiais, de forma continuada (capatazia);
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- Contrato nº 45/2012 (Processo TRT7 nº 4.734/2012) - SOL NASCENTE CON-
SULTORIA E IMOBILIÁRIA LTDA. - Locação de Imóvel, tipo Galpão, com 1.000 
m² de área construída e 1.400 m² de área total, para funcionamento do Depósito 
desta Divisão, localizado no Distrito do Jaboti, Eusébio - CE; 

- Contrato TRT7 nº 31/2011 - R & R DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. ME. - 
(Processo TRT7 nº 11.463/2011-3) Dedetização do Depósito Jaboti; 

- contratação de Energia Elétrica - (Processo TRT7 nº 1.787/2002) COELCE – 
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - Fornecimento de Energia Elétrica 
para o Depósito Jaboti; 

- contratação referente à aquisição de carimbos para as diversas Unidades Admi-
nistrativas e Judiciárias deste Regional, entre outros; Atas de Registro de Preços 
- ARP's referentes às Aquisições de Material de Consumo (Água Mineral Envasa-
da - Garrafões de 20 litros, Material de Expediente, Material de Limpeza, Material 
de Copa e Cozinha, Material de Acondicionamento e Embalagem, entre outros) e 
Material Permanente (Eletrodomésticos, Mobiliários, Persianas, entre outros);

b) planejamento, controle e fiscalização da contratação referente às aquisições gerais 
de materiais permanentes e materiais de consumo de uso comum das diversas 
unidades administrativas e judiciárias deste Regional:

- controle de distribuição dos materiais de consumo - Memorando Circular TRT7/
DMP nº 01/2016 (PROAD nº 766/2016), dando cumprimento ao Ato TRT7 nº 
57/2016, face às limitações orçamentárias, consultando as Unidades Adminis-
trativas e Judiciárias sobre os materiais existentes "in loco", através de relatórios 
anexados no supracitado PROAD, de modo a evitar Almoxarifados paralelos;

c) orientação e apoio à Comissão constituída para Desfazimento dos Bens (Proces-
so TRT7 nº 326/2016 (Desfazimento das Divisórias do Antigo Posto Avançado de 
Maracanaú em Maranguape), Processo TRT7 nº 684/2016 (Desfazimento de Bens 
do Fórum Trabalhista do Cariri), Processo TRT7 nº 736/2016 (Desfazimento de Li-
vros), PROAD nº 2240/2016 (Desfazimento de Material de Consumo - Suprimentos 
de Informática), PROAD nº 2475/2016 (Desfazimento de Mobiliário e Equipamen-
tos Diversos). Os bens inservíveis ficaram armazenados no Depósito de Material 
da Divisão de Material e Patrimônio - DMP, durante os procedimentos de alienação 
até a conclusão do Leilão, ressalvados àqueles os materiais de consumo, que ar-
mazenados no Setor de Almoxarifado;

d) atuação perante os Órgãos Públicos competentes nos procedimentos referentes 
à Regularização dos Bens Imóveis, de propriedade da União Federal, afetados a 
este Tribunal, com visitas e ingerências, orientando a Comissão de Regularização 
de Imóveis (Portaria TRT7/DG n°. 20/2015, alterada pela Portaria TRT7.DG. nº 
221/2016) nas atividades desenvolvidas. No decorrer do exercício de 2016, foi en-
caminhada à Superintendência do Patrimônio da União no Ceará - SPU/CE (Pro-
tocolo SPU/CE nº 04988.002154/2016-04) o Memorando TRT7/DMP nº023/2016 
- A, com documentação para registro da doação do imóvel (terreno) destinado à 
Construção do Fórum Trabalhista de São Gonçalo do Amarante;

e) atualização dos dados cadastrais dos Imóveis de Uso Especial da União, vinculados a 
este Regional nos Sistemas SPIUnet e SIAFI. Esta Divisão atualizou os dados cadastrais 
dos Imóveis registrados no SPIUnet, a exceção de Imóvel de Quixadá, face às inconsis-
tências de área. Essa inconsistência, oportunamente, será diligenciada. Ademais, foram 
atualizados dados cadastrais dos Imóveis registrados exclusivamente no SIAFI, a exem-
plo da inclusão do Imóvel referente à São Gonçalo do Amarante-CE (Terreno);
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f) controle das avaliações/reavaliações dos bens imóveis, vinculados a este Regio-
nal. Esta Divisão atuou junto à Comissão de Regularização dos Bens Imóveis, im-
pulsionando processos referentes à Reavaliação/Avaliação dos Bens Imóveis. As 
Avaliações dos Imóveis foram executadas pela Divisão de Manutenção e Projetos 
- DMPRO (Engenharia). No exercício de 2016 foram concluídas, as Avaliações do 
Complexo TRT7 Sede e dos Imóveis integrantes do Complexo Fórum Autran Nu-
nes, as quais foram encaminhadas à SPU/CE, para homologação (Protocolo SPU/
CE nºs 04988.001960/2016-57 e 04988.001961/2016-00). Além destas, também 
foi concluída a Avaliação do Imóvel de São Gonçalo do Amarante-CE (Terreno), 
doado pela Prefeitura do aludido Município, para Construção do Fórum Trabalhista  
local. Tal Avaliação viabilizou a inscrição do Imóvel no SIAFI (IM7TER001);

g) movimentações de Materiais Permanentes. Esta Divisão atua na Organização 
de Eventos e Solenidades, com o deslocamento de mobiliários e outros bens 
permanentes, de modo proporcionar melhor acomodação para os participantes. 
Procedemos, ainda, ao Recolhimento/Guarda de Materiais Permanentes de Uni-
dades Administrativas e Judiciárias, durante o período de Reforma/Obras nos 
referidos ambientes, com intuito de proteção/preservação do patrimônio público, 
bem como efetuamos o Recolhimento de Materiais Permanentes sem utilização 
ao Depósito localizado no Distrito de Jaboti, Município de Eusébio ou ao Depósito 
do Setor de Cadastro de Bens - SCB, localizado na sede do Tribunal. As movi-
mentações mais relevantes foram: 

- Posto Avançado de Maracanaú em Maranguape; 

- transferência dos setores do mezanino do Anexo I (Ouvidoria, Telefonia, Divisão 
de Segurança e Transporte, Ecosétima, 1ª Turma, Setor de Cerimonial); 

- transferência dos setores da casa sede (2ª Turma, 3ª Turma, Secretaria do Ple-
no, Setor de Apoio à Presidência); 

- Setor de Memória; 

- Gabinete Dr.ª Dulcina Palhano;

h) ajustes dos Saldos SCMP x SIAFI. Esta Divisão promoveu a compatibilização dos 
saldos, após a conclusão das reavaliações efetuadas pela Comissão de Reavalia-
ção, Redução a Valor Recuperável e Depreciação (Portaria TRT7.DG nº 172/2015), 
inclusive do Item 35 - Equipamentos de Processamento de Dados, ajustado pela 
2016 NS 003100 - SIAFI (Processo TRT7 nº 10.668/2015-2);

i) desocupação do Posto Avançado de Maracanaú em Maranguape (PROAD nº 
2704/2015), que foi extinto através da Resolução TRT7 nº 394/2015. Com intuito 
de viabilizar a devolução do imóvel cedido à Prefeitura Municipal de Maranguape, 
esta Divisão executou os serviços referentes à retirada dos mobiliários e equipa-
mentos em geral. A retirada dos equipamentos de informática foi executada com a 
supervisão do Setor de Suporte do Interior e Capital - SUSEIN/Divisão de Relacio-
namento com o Cliente - DRC e os equipamentos de rede foram recolhidos com o 
apoio da Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação - DITI/Secretaria 
de Tecnologia da Informação;

j) transferência do Acervo Arquivístico da 1ª Vara do Trabalho de Maracanaú (PRO-
AD nº 453/2016) para imóvel destinado a abrigar os documentos do Arquivo deste 
Regional e do Fórum Autran Nunes, localizado em Messejana. Tal transferência foi 
executada com o apoio do Setor de Arquivo deste Regional, utilizando os serviços 
de movimentação de materiais (capatazia);
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k) devolução dos Imóveis que abrigavam as Varas Trabalhistas do Crato e de Ju-
azeiro do Norte. Esta Divisão efetuou a Transferência de Domínio dos Imóveis - 
RIP´s nºs 1385.00018.500-4 e 1447.00015.500-1 da Unidade Gestora - UG/Gestão 
080004/0001 - Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para a Unidade Gestora 
- UG/Gestão 1700043/0001 - Superintendência do Patrimônio da União no Ceará 
- SPU/CE, realizada no Sistema SPIUnet, em 15 de junho de 2016, através das 
emissão dos seguintes documentos, SIAFI - Notas de Lançamento nºs 2016 NL 
800004 e 2016 NL 800004;

l) apoio à Comissão Permanente de Gestão Ambiental, para recolhimento do material 
a ser destinado às Associações da Catadores de Materiais Recicláveis e outros 
itens a serem descartados;

m) proposição da Reavaliação, Redução a Valor Recuperável, Depreciação, Amorti-
zação e Exaustão de Contas Contábeis. Esta Divisão propôs à Comissão de De-
preciação, Redução a Valor Recuperável, Amortização e Exaustão de Bens Per-
manentes deste Tribunal (Portaria TRT7/DG nº 172/2015) que fosse efetuada a 
reavaliação das seguintes Contas Contábeis: 

- 14212.12.00 - Aparelhos e Utensílios Domésticos (Processo TRT7 nº 
8.393/2016-4), cujos procedimentos já foram concluídos e devidamente regis-
trados no SCMP e no SIAFI;

- 4212.36.00 - Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório; 14212.38.00 - 
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina; 14212.39.00 - Equipamentos 
Hidráulicos e Elétricos; 14212.48.00 - Veículos Diversos (Processo TRT7 nº 
10.355/2016-5), cujos procedimentos ainda estão em andamento.

participação em comissões

Participação em diversas Comissão indicada pela Presidência, Diretoria-Geral e Secretaria 
de Administração, Orçamento e Finanças, entre as quais destacamos: Comissão Permanente 
de Avaliação de Documentos - CPAD (Portaria TRT7 nº 223/2015), Comissão de Acompanha-
mento e Fiscalização do Funcionamento do Sistema de Controle de Material e Patrimônio - 
SCMP (Portaria TRT7 nº 448/2015 - Protocolo de Cooperação TRT-24ª Região nº 007/2015), 
Comissão do Título de Excelência Funcional - Processo TRT7 nº 10.351/2016-1 (Portaria 
TRT7 nº 362/2016), Comissão de Regularização das Cessões de Uso do Espaço Físico (Por-
taria TRT7 nº 632/2014), Comissão de Ergonomia (Portaria TRT7 nº 591/2014), Comissão de 
Recebimento de Materiais de Consumo e Materiais Permanentes em Geral (Portaria TRT7.
DG nº 424/2014, alterada pela Portaria TRT7.DG nº 335/2015), Comissão de Recebimento de 
Mobiliário Novo (Portaria TRT7 nº 590/2014), e Comissão Permanente de Gestão Ambiental 
(Portaria TRT7 nº 333/2016) e Núcleo de Responsabilidade Socioambiental (Portaria TRT7 nº 
885/2010), Comissão de Desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável - PLS (Portaria 
TRT7/DG nº 168/2016); Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável (Portaria TRT7/
DG nº 167/2016).

compartilhamento De boas práticas acerca Das funcionaliDaDes Do sistema De 
controle De material e patrimônio - SCMP com o TRT-21ª reGião (rio GranDe Do 
norte - RN)

A Justiça do Trabalho do Ceará se consolidou em "ser referência" na utilização da ferramenta de-
nominada Sistema de Controle de Material e Patrimônio - SCMP. Após o sucesso do treinamento 
efetuado por nosso Regional para o TRT-20ª Região (Sergipe-SE) no exercício de 2015, fomos 
novamente convidados a compartilhar boas práticas com o TRT-21ª (Rio Grande do Norte-RN).
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No exercício de 2016, esta signatária e o servidor José Mário Vianna Barbosa, da Secretaria 
de Tecnologia da Informação - STI deste Regional, atendendo a determinação da Diretoria-
Geral, ministraram treinamento de 14 (quatorze) horas acerca das funcionalidades do SCMP 
para os servidores do TRT-21ª Região. O treinamento ocorreu em Natal-Rio Grande do Norte, 
no período de 01 a 03 de junho de 2016.

Posteriormente, esta Divisão recebeu, nos dias 19 a 21 de outubro de 2016, Visita Técnica 
do TRT-21ª Região, que encaminhou os servidores Paulo Eduardo Rosso Nelson (Chefe do 
Setor de Registro Patrimonial) e Rubens Moraes da Gama (responsável na área de TI pela 
implantação do SCMP no TRT-21ª Região), para esclarecer dúvidas e receber orientações 
acerca das funcionalidades do SCMP, de modo a viabilizar a Implantação do Módulo II do 
aludido Sistema naquele Regional.
O Diretor-Geral do TRT-21ª Região encaminhou o Ofício nº 28/2016-TRT-DG (PROAD nº 
5391/2016 e PROAD nº 6145/2016) agradecendo o apoio dos servidores da Divisão de Mate-
rial e Patrimônio - DMP e da Secretaria da Tecnologia da Informação - STI.

inVentário eletrônico - inVentário De Verificação anual De bens permanentes - 
IVABP - exercício De 2016

Em atendimento ao disposto no Ato TRT7 nº 437/2015, que instituiu o procedimento atinente 
ao Inventário de Verificação Anual de Bens Permanentes no âmbito do TRT-7ª Região, esta 
Divisão realizou, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação - STI, o 3º Inven-
tário Eletrônico da Justiça do Trabalho do Ceará - Inventário de Verificação Anual dos Bens 
Permanentes - IVABP - Exercício de 2016, onde foram classificados 29.455 bens permanen-
tes (PROAD nº 5607/2016). A Divisão de Desenvolvimento de Sistemas de Tecnologia da In-
formação - DDTI disponibilizou link, com acesso a todos os Relatórios, conforme indicado nos 
autos do supracitado PROAD.

Este procedimento viabilizou a elaboração de um Diagnóstico da Movimentação de Bens Per-
manentes deste Tribunal mais detalhado, o qual foi disponibilizado à Comissão do Inventário Fí-
sico Anual de Bens Permanentes - IFABP - Exercício de 2016 (Portaria TRT7/DG nº 481/2016), 
com intuito de facilitar a conferência dos dados atinentes às atividades desenvolvidas.

inVentário físico anual De bens permanentese inVentário anual De materiais De 
consumo (estoQue Do almoxarifaDo) - exercício De 2016 - solicitação De nomeação 
Da comissão 

Em cumprimento ao disposto no Item 12 do Manual de Controle Patrimonial deste Regional, 
a Divisão solicitou à Diretoria-Geral que fosse nomeada Comissão, com a finalidade de pro-
ceder ao Inventário Físico Anual dos Bens Permanentes - IFABP - Exercício de 2016 (PROAD 
nº 6278/2016) e Inventário Anual do Estoque do Almoxarifado (PROAD nº 6279/2016). 

A Diretoria-Geral, por sua vez, nomeou as seguintes Comissões: 

a) Comissão do Inventário Físico Anual dos Bens Permanentes - IFABP - Exercício de 
2016 (Portaria TRT7/DG nº 481/2016 ), composta pelos servidores John Kennedy 
Viana de Araújo (Presidente), Marcos Antônio Loiola e Francisco Barboza de Oli-
veira (membros titulares), Francisco José Felipe da Silva, Francisco Leite Teixeira 
e José Santos de Freitas Júnior (membros suplentes); 

b) Comissão do Inventário Anual do Estoque do Almoxarifado (Portaria TRT7/DG 
nº 480/2016), composta pelos servidores Francisco Barboza de Oliveira (Pre-
sidente), Carlos Henrique Pires da Rocha, Ernando Celestino Fidelis e José 
Santos de Freitas Júnior;
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c) a Comissão do Inventário Físico Anual dos Bens Permanentes - IFABP - Exercício 
de 2016 recebeu os dados obtidos no 3º Inventário Eletrônico e iniciou as visitas 
às Unidades Administrativas e Judiciárias, procedendo ao Inventário Físico Anual 
dos Bens Permanentes das Unidades Administrativas e Judiciárias, mas ainda não 
apresentou o Relatório Final;

d) a Comissão do Inventário Anual do Estoque do Almoxarifado recebeu dados do 
SCMP, realizou vistoria no Depósito do Setor de Almoxarifado e apresentou Re-
latório Final, atestando a conformidade das informações do SCMP com o quanti-
tativo físico de itens constante do estoque. O aludido Relatório foi encaminhado à 
Diretoria-Geral, conforme informações obtidas junto à supracitada Comissão.

primeiro inVentário anual De bens imóVeis Deste reGional 

Esta Divisão, com o apoio da Comissão de Regularização de Imóveis (Portaria TRT7.DG nº 
20/2015, alterada pela Portaria TRT7.DG. nº 221/2016) e, mais especificamente, da Comissão 
do Inventário Anual de Bens Imóveis de Uso Especial (Portaria TRT7.DG nº 119/2015), realizou 
o Primeiro Inventário de Bens Imóveis afetados a este Regional, consolidando informações de-
talhadas no Relatório Circunstanciado, anexado aos autos do Processo TRT7 nº 4.522/2015-7.

De outra parte, com base nas informações contidas no supracitado Relatório e no Acervo Digital 
de Bens Imóveis desta Divisão, criamos um capítulo específico sobre Bens Imóveis no sítio ele-
trônico deste Regional: "Acesso à Informação - Transparência/Contas Públicas - Gestão Patrimo-
nial - Imóveis". Os dados contidos nas Planilhas anexadas ao supracitado sítio serão atualizados, 
periodicamente, pelo Setor de Cadastro de Bens - SCB/Divisão de Material e Patrimônio - DMP. 

participação na eQuipe De DesenVolVimento Do plano De loGística sustentáVel - PLS

O PLS/TRT7/CE, conforme definido no Anexo da Resolução nº 227/2016, "é uma ferramenta 
de planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, mecanismos de 
controle, monitoramento e avaliação, que permite ao Tribunal estabelecer práticas de susten-
tabilidade e racionalização de despesas e processos, representando, ainda, um convite ao 
corpo funcional, à força de trabalho auxiliar e, no que couber, aos jurisdicionados, para aderi-
rem a essa nova visão de governança corporativa".

Esta Divisão, atuou na Equipe de Desenvolvimento do Plano de Logística Sustentável - PLS/
TRT7/CE (Portaria TRT7/DG nº 168/2016), participando também como integrante do Núcleo 
de Responsabilidade Socioambiental (Portaria TRT7/DG nº 885/2014), principalmente, quanto 
à elaboração da Apresentação do Plano, Definição de Missão, Visão e Valores, Objetivos Ge-
rais e Específicos, Público Alvo, Metodologia da Implantação, Matriz de Responsabilidade das 
Ações e Indicadores, Avaliação e Monitoramento e Temas, executada em consonância com 
as orientações do Ato Conjunto CSJT TST GP nº 24/2014, que instituiu a Política Nacional de 
Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho (PNRSJT) e da Resolução CNJ nº 
201/2015. O aludido Plano foi aprovado pela Resolução TRT7 nº 227/2016.

Os temas selecionados no PLS/TRT7/CE foram Papel, Copo Descartável, Água Mineral, Im-
pressão de Documentos e Equipamentos Instalados, Energia Elétrica, Gestão de Resíduos, 
Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho, Telefonia, Vigilância, Limpeza, Combustível, Ve-
ículos, Capacitação em Gestão Socioambiental. 

A maioria dos temas selecionados no PLS/TRT7/CE tem reflexos diretos na atuação da Divisão 
de Material e Patrimônio - DMP, principalmente quanto ao fluxo de bens e serviços, da aquisi-
ção/fornecimento ao desfazimento de materiais, proporcionando a racionalização do consumo, 
o combate ao desperdício e a minimização de impactos ambientais, possibilitando, por fim, a 
redução de despesas. Ademais, esta Divisão integra a Comissão Gestora do Plano de Logís-
tica Sustentável (Portaria TRT7/DG nº 167/2016), que irá acompanhar e monitorar tal Plano. 
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racionalização Do consumo - economia De Despesas

Esta Divisão, em cumprimento ao Ato TRT7 nº 57/2016 propôs a redução de valores contra-
tuais referentes ao Contrato nº 28/2012 (Processo TRT7 nº 29.568/2011-1) - Líder Serviços 
Empresariais Ltda (Movimentação interna de materiais, de forma continuada (capatazia) e 
Contrato nº 45/2012 (Processo TRT7 nº 4.734/2012) - SOL NASCENTE CONSULTORIA E 
IMOBILIÁRIA LTDA (Locação de Imóvel, tipo Galpão, para Depósito da DMP), além de rea-
lizar um controle mais rígido quanto ao atendimento dos pedidos de materiais de consumo, 
inclusive com cortes nas requisições encaminhadas via Sistema de Controle de Material e 
Patrimônio - SCMP (PROAD nº 766/2016).

Esse controle quanto aos pedidos de materiais viabilizou a racionalização do consumo, pro-
porcionando uma economia de R$ 235.973,88 (Duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e 
setenta e três reais e oitenta e oito centavos) em comparação aos gastos do Exercício de 
2015. Em termos percentuais, a economia foi de 23% (vinte e três por cento), conforme se 
observa no gráfico abaixo.

14.6.4.1 Setor de Almoxarifado

Dentre as atividades inerentes ao Setor de Almoxarifado - SAL, realizadas no Exercício de 
2016, podemos enumerar as seguintes:

a) controle do Estoque do Setor de Almoxarifado para fins de elaboração da Previ-
são das Aquisições, a serem realizadas durante cada exercício, bem como Le-
vantamento das Necessidades das diversas Unidades Administrativas e Judiciá-
rias deste Tribunal;

b) distribuição do Material de Consumo, conforme Cronograma de Requisições/Distri-
buições enviado às Unidades Administrativas e Judiciárias, observando as orienta-
ções do Ato TRT7 nº 57/2016, com um controle mais rígido quanto ao atendimento 
dos pedidos, inclusive com cortes nos requisições encaminhadas via Sistema de 
Controle de Material e Patrimônio - SCMP, no intuito de orientar as aludidas unida-
des para a racionalização do consumo, com vistas à economia de custos (PROAD 
nº 766/2016);

c) solicitação ao Núcleo Gráfico de criação do material utilizado interna e externamen-
te, confeccionado com a matéria-prima enviada por esta Divisão, a saber: 

- capas e fichas de identificação de processo;

- envelopes, entre outros;
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d) pesquisas de Mercado e respectivos Termos de Referência/Projeto Básico ine-
rentes ao Setor, para instruir os pedidos de aquisições formalizados pela Divisão, 
definindo as especificações do objeto, quantitativos, prazos de entrega e demais 
condições da contratação;

e) controle dos Prazos de Entrega referentes aos itens a serem fornecidos pelas 
empresas vencedoras dos certames licitatórios, procedendo-se aos necessários 
contatos e cobranças aos fornecedores;

f) recebimento dos Materiais de Consumo adquiridos, averiguando sua conformidade 
com o discriminado nos respectivos Processos Administrativos e Notas de Empenho;

g) elaboração de Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, Ordens de Serviço 
e Atestos/Certificações das Notas Fiscais, para fins de pagamento do material de 
consumo adquirido;

 
h) procedimentos Prévios para Apropriações de Materiais de Consumo referentes às 

empresas, que não se encontram apta a receber, de imediato, o pagamento;
 
i) procedimentos Prévios para Incorporações de Materiais de Consumo doados a este 

Regional;

j) controle das Atas de Registro de Preços – ARP’s do Tribunal, no que concerne ao 
Material de Consumo, em especial, com relação aos prazos e quantidades;

k) adesão às Atas de Registro de Preços - ARP's, desde demonstrada a vantajosi-
dade econômica, com intuito de suprir de forma mais rápida, as demandas deste 
Regional. Nesse sentido, o Setor elabora Pesquisas de Atas de Registro de Preços 
– ARP’s em vigor no mercado, efetuando consulta, no mínimo a 3 (três) Órgãos 
Públicos e empresas do mercado, anexando Planilhas de Preços e encaminhando 
o processo, devidamente instruído, às instâncias superiores, para início do proce-
dimento necessário para a aquisição do material de consumo em questão;

l) guarda, Distribuição e Controle do Uso dos “Selos de Autenticidade”, utilizados 
na área judicial, nos termos do Ato TRT7 nº 122/2005, alterado pelo Ato TRT7 nº 
109/2006, bem como Realização do Procedimento de Desfazimento ou Baixa da-
queles inutilizados ou extraviados, conforme informações advindas dos usuários;

m) balancete Mensal de Movimentação de Material de Consumo, o qual é encami-
nhando à Divisão de Contabilidade - DICON, para contabilização e conferência, 
bem como à Secretaria de Controle Interno - SCI, para ciência;

n) levantamentos Gerais dos Dados referentes ao Consumo deste Regional solicita-
dos internamente, em especial, pela Presidência, Corregedoria, Secretaria de Pla-
nejamento Estratégico, Secretaria de Controle Interno, Comissão Permanente de 
Gestão Ambiental, para integralização de Relatórios enviados a diversos Órgãos, 
a exemplo: Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho – CSJT e Tribunal de Contas da União - TCU, dentre outros.

14.6.4.2 Setor de Cadastro de bens

Dentre as atividades inerentes ao Setor de Cadastro de Bens - SCB, realizadas no Exercício 
de 2016, podemos enumerar as seguintes:
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a) remessa do Materiais Permanentes disponíveis às Unidades Administrativas e Ju-
diciárias deste Regional, conforme suas necessidades, controlando o fluxo de mo-
vimentação dos bens e mantendo o Sistema de Controle de Material e Patrimônio 
- SCMP constantemente atualizado;

b) levantamento e Classificação de Bens Permanentes (ociosos, recuperáveis, antie-
conômicos e irrecuperáveis), para fins de elaboração do Planejamento de Aquisi-
ções de Materiais Permanentes a serem realizadas durante cada exercício, com bem 
como o Levantamento das Necessidades de Reposição de Materiais Permanentes;

c) pesquisas de Preços e respectivos Termos de Referência/Projetos Básicos ine-
rentes ao Setor, para instruir pedidos de aquisição formalizados pela Divisão, 
definindo as especificações do objeto, quantitativos, prazos de entrega e demais 
condições da contratação;

d) controle dos Prazos de Entrega referentes aos itens a serem fornecidos pelas 
empresas vencedoras dos certames licitatórios, procedendo-se aos necessários 
contatos e cobranças aos fornecedores;

e) recebimento de Materiais Permanentes adquiridos, averiguando sua confor-
midade com o discriminado nos respectivos Processos Administrativos e nas 
Notas de Empenho;

f) termos de Recebimento Provisório e Definitivo, Ordens de Serviço e Atestos/Certifi-
cação das Notas Fiscais, para fins de pagamento, no que concerne às Aquisições 
de Materiais Permanentes; 

g) procedimentos Prévios para Apropriações de Materiais Permanentes referentes às 
empresas, que não se encontram apta a receber, de imediato, o pagamento;

 
h) procedimentos Prévios para Incorporações de Materiais Permanentes doados a 

este Regional;

i) cadastramento Patrimonial de Bens Permanentes no Sistema de Controle de Material 
e Patrimônio - SCMP, gerando-se um número de tombamento e procedendo-se à 
afixação, em cada um desses bens, das plaquetas correspondentes;

j) controle da Guarda e Acondicionamento de Bens Permanentes no Depósito Jaboti, 
vinculado a esta Divisão. Os bens recolhidos ao referido Depósito foram devolvi-
dos pelas Unidades Administrativas e Judiciárias deste Regional, em razão de seu 
desuso, quebra, obsolescências, entre outras. Esta Divisão mantém um registro no 
SCMP (Sublocalidade - Depósito Jaboti) quanto aos bens permanentes ali guar-
dados, exceto os bens de informática, os quais estão sob o controle da Divisão de 
Relacionamento com o Cliente - DRC;

k) elaboração de Lista de Materiais Permanentes Inservíveis destinados à alienação 
em razão de seu estado físico ou condição de uso, para realização de procedimento 
adequado ao seu Desfazimento;

l) baixa Patrimonial dos Materiais Permanentes Alienados (Processos de Desfa-
zimento) ou Materiais Permanentes classificados como Materiais de Consumo 
em decorrência do Ato TRT7 nº 472/2015, conforme autorização do Ordenador 
de Despesa;
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m) controle das Atas de Registro de Preços – ARP’s destinadas à Aquisição de Mate-
riais Permanentes, próprias do Tribunal, em especial no que se refere aos prazos 
e quantidades;

n) adesão às Atas de Registro de Preços - ARP's, desde demonstrada a vanta-
josidade econômica, com intuito de suprir de forma mais rápida, as demandas 
deste Regional. Nesse sentido, o Setor elabora Pesquisas de Atas de Registro 
de Preços – ARP’s em vigor no mercado, efetuando consulta, no mínimo a 3 
(três) Órgãos Públicos e empresas do mercado, anexando Planilhas de Preços 
e encaminhando o processo, devidamente instruído, às instâncias superiores, 
para início do procedimento necessário para a aquisição do material perma-
nente em questão;

o) elaboração Balancete Mensal de Movimentação de Material Permanente, o qual é  
encaminhando à Divisão de Contabilidade - DICON, para contabilização e confe-
rência, bem como à Secretaria de Controle Interno - SCI, para ciência;

p) controle do Registro de Bens Imóveis nos Sistemas SPIUnet e/ou SIAFI, com a 
conseqüente atualização dos dados, bem como acompanhamento das informações 
relativas aos Imóveis vinculados a este Regional no sítio eletrônico: "Acesso à 
Informação - Transparência/Contas Públicas - Gestão Patrimonial - Imóveis".

aQuisições Gerais Do exercício De 2016

As Aquisições Gerais efetuadas por este Regional no Exercício de 2016, contabilizadas 
nos Relatórios efetuados por esta Divisão, totalizaram o valor de R$ 5.395.572,86 (Cinco 
milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e seis 
centavos), sendo: R$ 4.613.974,39 (Quatro milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e 
setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) em Materiais Permanentes e R$ 781.598,47 
(Setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centa-
vos) em Materiais de Consumo.

Para melhor análise das Aquisições acima mencionadas, detalhamos os itens no Anexo I – 
Quadros Demonstrativos Resumidos referentes às Aquisições de Materiais de Consumo e 
Materiais Permanentes - Exercício de 2016.

Apresentamos, a seguir, a relação dos itens mais relevantes de Materiais de Consumo e Ma-
teriais Permanentes, adquiridos no Exercício de 2016:

a) materiais de consumo:

- materiais de Processamento de Dados (Tonner,entre outros) - R$ 197.744,30;

- materiais de Expediente (Papel, Canetas, Cola, entre outros) - R$ 126.013,58;

- gêneros de Alimentação (Café, Açúcar, Água Mineral, entre outros) - R$ 99.564,43; 

- materiais de Limpeza e Produtos de Higienização - R$ 85.529,31;
 
- combustíveis e lubrificantes (Gasolina e Óleo Diesel) - R$ 82.616,19;

b) materiais permanentes:
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- equipamentos de Processamento de Dados (Microcomputadores, Servidores de 
Rede, entre outros) - R$ 3.894.882,14;

- mobiliário em Geral - R$ 392.822,95;

- aparelhos e Utensílios Domésticos (Microondas, Bebedouros, Refrigeradores, 
entre outros) - R$ 59.207,60;

- equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro - R$ 50.250,00;

- concessão de Direito de Uso, Comunicação e Divulgação de Software - 
R$ 159.363,36.

Anexo I - Quadros Demonstrativos RESUMIDOS REFERENTES ÀS AQUISIÇÕES DE MATE-
RIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES - EXERCÍCIO DE 2016

QUADRO DEMONSTRATIVO RESUMIDO RELATIVO AO MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE 
GESTORA: 080004 

GESTÃO: 0001

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE MOVIMENTAÇÃO DO MATERIAL DE 
CONSUMO DE 2016 – ENTRADAS ORÇAMENTÁRIAS

CONTA ESPECIFICAÇÃO SOMATÓRIOS 
ENTRADAS POR CONTA

1 Combustíveis e lubrificantes automotivos R$ 82.616,19
7 Gêneros de alimentação R$ 99.564,43

16 Material de expediente R$ 126.013,58
17 Material de proc. De dados R$ 197.744,30
19 Material de acondicionamento e embalagem R$ 9.612,70
21 Material de copa e cozinha R$ 33.848,20 
22 Material de limpeza e produtos de higienização R$ 85.529,31 

24 Material para manutenção de bens imóveis R$ 51.869,36

UNIDADE 
GESTORA: 080004 

GESTÃO: 0001

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE MOVIMENTAÇÃO DO MATERIAL DE 
CONSUMO DE 2016 – ENTRADAS ORÇAMENTÁRIAS

26 Material elétrico R$ 40.257,45
28 Material de proteção e segurança R$ 1.000,00
29 Material para áudio, vídeo e foto R$ 96,25

39 Material para manutenção de veículos R$ 18.384,81

44 Material de sinalização rodoviário R$ 218,24

46 Material bibliográfico R$ 31.272,60
59 Material para divulgação R$ 3.571,05

SOMA ESTOQUE INTERNO – MATERIAL DE CONSUMO 11561.01.00 R$ 781.598,47

Observação: No comparativo com as despesas referentes às aquisições de materiais do consumo no 
Exercício de 2016, constamos que houve uma economia de R$ 235.973,88 (Duzentos e trinta e cinco 
mil, novecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), representando uma redução no per-
centual de 23% (vinte e três por cento) em relação ao Exercício de 2015.
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QUADRO DEMONSTRATIVO RESUMIDO RELATIVO AO MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE 
GESTORA: 080004

GESTÃO: 0001

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DE MOVIMENTAÇÃO DO MATERIAL DE 
PERMANENTE DE 2016 – ENTRADAS ORÇAMENTÁRIAS

CONTA ESPECIFICAÇÃO SOMATÓRIOS ENTRADAS 
POR CONTA

08 Apar. equip. utens. med. odont. labor. hospit. R$ 27.113,30
12 Aparelhos e utensílios domésticos R$ 59.207,60

24 Equipamentos de proteção, segurança e 
socorro R$ 50.250,00

30 Máquinas e equipamentos energéticos R$ 12.036,67

34 Máquinas, utensílios e equipamentos 
diversos R$ 4.798,40

35 Equipamentos de processamento de dados R$ 3.894.882,14
42 Mobiliário em geral R$ 392.822,95
51 Peças não incorporáveis a imóveis R$ 6.945,20
87 Material de consumo de uso duradouro R$ 6.554,77

60000 Concessão dir. uso comunic. divulg. e 
software R$ 159.363,36

SOMA DOS BENS EM USO - 14212.00.00 R$ 4.613.974,39

14.6.5 diViSãO dE MAnUtEnçãO E pROJEtOS

A Divisão de Manutenção e Projetos é formada por diversos setores e um núcleo: Setor de 
Fiscalização de Obras e Serviços, Setor de Manutenção do Fórum Autran Nunes, Setor de 
Projetos e Orçamentos, Núcleo de Manutenção, Setor de Central de Serviços de Manutenção, 
Setor de Serviços de Infraestrutura Civil.

14.6.5.1 Setor de Fiscalização de Obras E Serviços

Atividades realizadas pelo Setor de Fiscalização de Obras e Serviços: 

a) gerenciamento do contrato de confecção do Laudo Técnico acerca de reparos no 
Edifício Dom Helder Câmara (Proc. Nº 119/2016), firmado com a empresa EDRO 
ENGENHARIA LTDA;

b) gerenciamento do FORNECIMENTO DE Iluminação Natalina (Proc.Nº 2.170/2016), 
firmado com a empresa GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA; 

c) fiscalização e gerenciamento da Modernização do Edifício Manoel Arízio conforme 
contrato nº 51/2014 (processo nº 7.612/2014) executado pela empresa CONSTRU-
TORA PORTO LTDA;

d) fiscalização e gerenciamento da Instalação do Sistema de Climatização de Ar 
Tipo VRF do Edifício Manoel Arízio conforme contrato nº 52/2015 (processo nº 
3.641/2015) executado pela empresa SULAMERICANA ENGENHARIA LTDA;

e) fiscalização e acompanhamento dos projetos executivos do Fórum de São Gonçalo 
do Amarante (processo nº 6.460/2014-5) executado pela empresa TATIANE WAG-
NER ARQUITETURA LTDA;
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f) fiscalização e acompanhamento da instalação do Mobiliário de Marcenaria Comple-
mentar ao Retrofit do Edifício Manoel Arízio (Proc. Nº 4.897/2015) executado pela 
empresa D.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA;

g) fiscalização e gerenciamento da Ocorrência 04 do Lote 1, Sala de Monitoramento 
do CFTV no 6º andar do Anexo I (processo nº 11.924/2016-8) executado pela em-
presa MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;

h) fiscalização e gerenciamento da reforma dos banheiros e refeitório dos empregados 
terceirizados do Mezanino do Anexo I e 1º andar do Anexo II (processo nº 4.601/2015) 
executado pela empresa ALMEIDA PINHEIRO CONSTRUÇÕES LTDA;

i) fiscalização e gerenciamento da retirada do PAB do Banco do Brasil do Mezanino 
do Anexo I;

j) fiscalização e gerenciamento para Retirada e Substituição das cerâmica de fachada 
externa e impermeabilização da laje baú do Edifício Dom Helder Câmara (processo 
nº 1.001/2016) executado pela empresa EVOLUTIA LTDA.

14.6.5.2 Setor de Manutenção do Fórum Autran nunes

Atividades realizadas pelo Setor de Manutenção do Fórum Autran Nunes:

O Setor de Manutenção Predial do Fórum Autran Nunes, vinculado à Divisão de Manu-
tenção e Projetos do TRT 7ª Região, é corresponsável pelo gerenciamento e fiscalização 
de oito contratos de serviço continuado, assim como participa da fiscalização de serviços 
de reparos nos edifícios que correspondem ao complexo do Fórum Autran Nunes. Os três 
prédios totalizam 14.277metros quadrados de área construída, dos quais, 4.469 m2 foram 
submetidos a um retrofit, ocorrido diretamente sob a tutela da Divisão de Manutenção e Pro-
jetos, e ficou praticamente concluído em meados de 2015 mas não entrou em operação por 
limitações financeiras. Este setor acompanha os serviços de reparos na rede elétrica, nos 
sistemas de ar condicionado, grupos geradores, no-breaks, elevadores, subestações elétri-
cas, água e esgoto predial, sistemas de combate a incêndio, SPDA e portões automáticos. 
Alguns desses serviços são efetuados de forma direta enquanto outros são executados de 
forma terceirizada. O Setor de Manutenção também executa vistorias periódicas e elabora 
relatórios com a finalidade de efetuar procedimentos de natureza preventiva. Este Setor 
possui um efetivo de 04 empregados terceirizados, 04 servidores do Quadro Permanente, 
01 servidor cedido de outro Regional, um estagiário e, em conformidade com as suas atri-
buições, realizou os serviços abaixo discriminados, no ano 2016:

a) atendimento às solicitações de serviços de manutenção em eletricidade: 335 cha-
mados atendidos;

b) atendimentos às solicitações de serviços de reparos na rede hidro-sanitária, metais 
e louças sanitárias e demais componentes do sistema através de empresa tercei-
rizada: 414 chamados atendidos. Ressalte-se que foi criada uma força tarefa no 
sentido de conter ao máximo qualquer desperdício de água devido às circunstân-
cias atuais;

c) acompanhamento dos serviços de ordem preventiva e corretiva nas centrais de 
ar condicionado do Fórum e atendimentos a solicitações diversas pertinentes, re-
alizados por empresa terceirizada: 252 chamados atendidos. Houve limitação no 
número de atendimentos nesse ano em virtude da diminuição de 50% no quadro 
de terceirizados que atende ao Fórum Autran Nunes;
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d) acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevado-
res do Fórum: 78 chamados atendidos;

e) atendimento às solicitações de serviços de conserto ou substituição de fechaduras 
quebradas e marcenaria em geral: 130 chamados atendidos. Este trabalho é desen-
volvido em parceria com um servidor lotado na Diretoria do Fórum;

f) serviços de apoio operacional de eletricidade ao Setor de Informática: 02 ocorrências;

g) gerenciamento e fiscalização do contrato de manutenção das instalações elétricas, 
hidros-sanitárias, combate a incêndio, grupos geradores e SPDA dos prédios da 
Primeira Instância da Justiça do Trabalho, celebrado com a empresa ELFI SERVI-
CE Ltda. (02 terceirizados). Contrato nº 39/2013, processo nº 3.332/2013;

h) gerenciamento e fiscalização do contrato celebrado com a empresa Araújo Abreu 
Engenharia Ltda, responsável pelo serviço de manutenção de centrais de ar que 
efetuam a climatização de 12.500m2 de área, aproximadamente, no Fórum Autran 
Nunes (04 terceirizados até junho e 02 terceirizados restante do ano). Contrato 
nº 24/2012, processo nº 5.351/2011-7;

i) gerenciamento e fiscalização de dois contratos celebrados com a empresa MA-
PROS Ltda, sendo um até junho de 2016, responsável pela manutenção de dois 
nobreak’s de 15KVA no primeiro contrato e um nobreak de 160KVA, que juntos 
alimentam eletricamente todos os equipamentos responsáveis pelo Processo 
Judicial Eletrônico do complexo Fórum Autran Nunes. Contratos nº 01/2011, pro-
cesso nº 20.167/2009-8 e nº31/2013, processo nº 5.674/2013;

j) gerenciamento e fiscalização do contrato celebrado com a empresa ELEVADORES 
ORION Ltda, responsável pela manutenção preventiva e corretiva de cinco elevado-
res de passageiros e uma plataforma para deficientes físicos. Contrato nº 21/2015, 
processo nº 1.436/2015. Ressalte-se que um elevador permanece suprimido ao con-
trato em decorrência do retrofit do edifício;

k) gerenciamento e fiscalização de dois contratos com a empresa COELCE – Compa-
nhia Energética do Ceará, responsável pelo fornecimento de energia elétrica para 
duas subestações de alta tensão que alimentam o Fórum Autran Nunes. Contrato 
nº34/2015, processo nº 3.943/2015 e contrato nº11/2012, processo nº19.404/2011-0;

l) gerenciamento e fiscalização do contrato de fornecimento de água e coleta de es-
goto que beneficia os três prédios da Primeira Instância, celebrado com a conces-
sionária CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. Contrato 
nº 56/2015, processo nº 4.797/2015;

m) pequenos serviços diversos, tais como: 

- reparos em cortinas, substituição de algumas placas de forro pacote (fibra anti-
chama, pvc e lã de vidro) quebradas; troca de torneiras de bebedouros; 

- lubrificação de todas as dobradiças das portas de maior movimentação; 

- reposição de vidros de janelas pequenas quebrados, colocação de suportes de 
papel higiênico, colocação de quadros e flanelógrafos, conserto de peças em 
alumínio quebradas nos guarda-corpos, execução de furos para passagem de 
cabos de informática, fixação de saboneteiras, confecção de extensões elétri-
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cas, fixação de porta-copos descartáveis, substituição de fechaduras, averigua-
ção e remoção de elementos estruturais (chapins) soltos na cobertura devido 
à pressão dos cabos de aço dos serviços de limpeza dos vidros de fachada, 
pequenos consertos em esquadrias de alumínio; 

n) acompanhamento de empresas em serviços de levantamentos de quantitativos e 
orçamentos diversos; conserto de prateleiras de colmeias que estão constante-
mente se desmontando, entre outros: 120 serviços efetuados;

o) monitoramento diuturno do consumo de energia elétrica com vistas minimizar os 
desperdícios, com sistematização nos desligamentos de lâmpadas e máquinas de 
ar condicionado;

p) recolocação, com massa plástica, de diversas cubas em aço de pias de copa assim 
como das cubas dos lavatórios de banheiros das varas e setores, que se soltam 
devido ao mau uso (deslisamento de garrafões de água mineral quando estão sen-
do lavados ou cubas usadas na condição da tanques, para lavar panos de chão);

q) diversas pesquisas de preços para autorização de compra dos materiais de re-
posição elétrico, hidráulico e construção civil que não constam no Anexo IX do 
contrato nº 39/2013;

r) monitoramento diário do consumo de água nos três pontos de fornecimento ao Fó-
rum Autran Nunes, com a finalidade de rastrear possíveis perdas d’água, evitando 
o seu desperdício;

s) elaboração de planilha mensal resumo dos terceirizados e envio para o Núcleo de 
Acompanhamento de Gestão de Contratos (Anexo VI da Resolução 102/200-9);

t) apoio ao Setor de Suporte dos serviços de informática em serviços de reabasteci-
mento de combustível do gerador que atende ao data center;

u) acompanhamento e emissão de certidões de visita para empresas em processo de 
licitação com o fito de efetuar serviços no Fórum Autran Nunes;

v) diversas pesquisas de preços para autorização de compra de peças para cen-
trais de ar condicionado, por ressarcimento junto à empresa contratada Contra-
to nº 24/2012, processo nº 5.351/2011-7;

w) reforma na base das bombas que compõe o sistema de arrefecimento das cen-
trais de ar condicionado do Ed. Dom Hélder Câmara, remoção de vazamentos de 
uma das torres de arrefecimento do edifício Dom Hélder Câmara incluindo sua 
pintura, lavagem completa das duas torres, remoção de ferrugem e pintura das 
bombas e tubulações adjacentes, limpeza dos filtros de água das bombas e de 
todas as centrais de ar condicionado do Ed. Dom Hélder Câmara e serviços de 
manutenção preventiva no quadro de comando elétrico do sistema, trabalho esse 
iniciado esse iniciado em 20 de dezembro de 2016 e concluído em 06 de janeiro 
de 2017 (Recesso Judiciário);

x) levantamento de material existente no almoxarifado para elaboração de lista com 
objetivo de compor processo de compra de materiais de manutenção predial; elé-
trico, construção civil e marcenaria;

y) execução de deslocamento da unidade evaporadora da central de ar situada na 
sala dos nobreak's, no prédio anexo ao Fórum, por ocasião da desativação desses 
nobreak's, para atender a uma sala do setor de segurança;
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z) reparos nas escadas tipo marinheiro para acesso ao topo das torres de arrefecimento;

aa) fiscalização de serviços realizados para terceiros instalados no interior do Fó-
rum Autran Nunes (Caixa Econômica Federal, CAACE, Banco do Brasil, Ordem 
dos Advogados do Brasil e Sindissétima ), em defesa dos interesses do TRT e 
Fórum Autran Nunes;

ab) elaboração de listas de materiais de manutenção elétrica, hidro-sanitária, mar-
cenaria e construção civil necessários aos serviços de conservação predial para 
compor Atas de Registro de Preço;

ac) recolocação e ajustes de diversas de placas de forro tipo pacote acústico das 
salas de audiências do Ed. Dom Hélder objetivando a sua regularização devido 
quedas e deslocamento das mesmas, por ação do vento na ocasião da abertura de 
janelas para serviços de limpeza;

ad) avaliação diária da temperatura dos ambientes e compartimentos climatizados do 
Fórum Autran Nunes visando conforto e economia de energia;

ae) recolocação de várias placas de comunicação visual caídas;

af) ajustes diversos nos equipamentos de som do pregão das salas de audiências;

ag) substituição de dezenas de assentos sanitários em diversos banheiros dos edifícios;

ah) fazer medições e encaminhar para a Divisão de Manutenção dos ambientes e 
gabinetes que destinam-se ao novo conjunto de baterias do nobreak 160kva;

ai) fazer redução no número de lâmpadas acesas em todo o edifício para economizar 
energia elétrica;

aj) serviço de revisão completa em todas as botoeiras dos quatro elevadores do Ed. 
Dom Hélder Câmara (cabine e de pavimentos) com reforço na qualidade de ilumi-
nação dos LED's para melhor visualização;

ak) execução de ajuste em dezenas de fechaduras de janelas de vidro que deixam 
de trancar devido ao mau uso na hora dos serviços de limpeza dessas esquadrias;

al) serviços de lubrificação no portão do depósito da Palpina;

am) serviço de desfazimento da rede provisória de alimentação elétrica dos prédios 
Arízio de Castro e Anexo por conclusão dos reparos na subestação antiga;

an) implantação de rotina quinzenal de vistoria em todos os banheiros, especialmente 
os públicos, com vistas a eliminar quaisquer desperdícios de água;

ao) instalação de modem no nobreak 160kva para monitoramento remoto;

ap) reparo em peças do corrimão da escada social do Ed. Dom Hélder por meio de 
eliminação de arestas passiveis de causar ferimentos aos usuários;

aq) reparos paliativos de uma rachadura na fachada do Ed. Dom Hélder, no nível da 
casa de máquinas dos elevadores, com o objetivo e conter infiltrações de água 
de chuva que estava alagando a dita casa de máquinas e causando avarias ao 
elevador de nº 4;
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ar) serviços de instalação elétrica provisória para eventos comemorativos ocorridos 
no pavimento térreo do edifício Dom Hélder Câmara;

as) recebimento e conferência de material de consumo adquirido para consumo do 
Setor de Manutenção do Fórum;

at) monitoramento dos serviços de limpeza dos reservatórios d'água para evitar ava-
rias nas bombas e boias automáticas além de proceder à economia de água (dois 
eventos por ano);

au) fiscalização junto à concessionária de água e esgoto CAGECE dos serviços de de-
sobstrução nas tubulações coletoras de esgotos da Av. Tristão Gonçalves que provo-
caram infiltrações para o subsolo do Ed. Dom Hélder Câmara (periodicidade anual);

av) levantamento patrimonial para conferência e localização dos itens de materiais 
permanentes sob a responsabilidade do Setor de Manutenção do Fórum Autran 
Nunes espalhados nos três prédios que compõem o complexo Fórum Autran Nu-
nes (Inventário de Verificação de Bens Permanentes 2016);

aw) acompanhamento e fiscalização dos serviços de substituição das baterias do nobreak 
160kva (foram implantadas 60 novas baterias em um contrato à parte para aquisição e 
montagem subdividida em dois bancos, diferente e mais seguro que o original);

ax) Suporte técnico ao serviço de implantação de um data center que foi gerenciado 
pela STI do TRT;

ay) serviços de acompanhamento e fiscalização da substituição de um motor para 
automatização de portão de acesso à rampa do subsolo Ed. Dom Hélder Câmara;

az) implantação de um ponto de captação de água para conexão de uma mangueira 
no galpão comumente denominado “depósito Paupina”, localizado em Messejana;

ba) desobstrução do acesso ao subsolo do Ed. Dom Hélder Câmara por meio da 
remoção de cabos telefônicos em desuso que estavam demasiadamente baixos, 
impedindo a circulação de veículos para o subsolo;

bb) execução de levantamento de áreas de jardim para informar em processo de ma-
nutenção de jardinagem;

bc) remoção dos vidros das sacadas (marquises) na entrada do prédio anexo pois os 
mesmos estavam prestes a cair;

bd) acompanhamento dos técnicos de empresas de serviços de telefonia no interior 
do Fórum Autran Nunes (OI, Embratel) para evitar eventuais avarias nas instala-
ções prediais;

be) pesquisa de preços no mercado para compor processo de aquisição de uma mo-
tor reserva para as torres de arrefecimento de água do sistema de climatização do 
Edifício Dom Hélder Câmara;

bf) retirada e recolocação das unidades condensadoras da Caixa Econômica Federal 
e do Suporte de TI do Fórum para aplicação de manta impermeabilizadora da laje 
baú na altura do mezanino do Edifício Dom Hélder Câmara;

bg) continuação do relatório fotográfico de queda de cerâmica de fachada e infiltra-
ções no subsolo do Ed. Dom Hélder Câmara para suprir a Divisão de Manutenção 
e Projetos com informações referentes ao edifício.
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14.6.5.3 Setor de projetos e Orçamentos

Atividades realizadas pelo Setor de Projetos e Orçamentos:

a) instrução processual (termo de referência, especificações, detalhes executivos, 
orçamento, etc) para contratação de empresa especializada em serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva do Fórum Trabalhista da Região do Cariri e da Vara 
do Trabalho de Iguatu (Proc. nº 5.070/2015);

b) instrução processual (termo de referência, especificações, orçamento, etc) para Ata 
de Registro de Preço para fornecimento de material hidráulico e de construção para 
reparos na sede, Fórum Autran Nunes e varas do interior. (Proc. nº 2.165/2016);

c) instrução processual (termo de referência, especificações, orçamento, etc) para Ata 
de Registro de Preço para fornecimento de material de dobradiças e fechaduras para 
reparos na sede, Fórum Autran Nunes e varas do interior. (Proc. nº 2.528/2016);

d) instrução processual (termo de referência, especificações, orçamento, etc) para 
elaboração do projeto executivo de reforma e ampliação da Vara de Maracanaú 
(Proc. nº 2.458/2016);

e) instrução processual (termo de referência, especificações, orçamento, etc) para 
Complementação e Finalização do Retrofit do Edifício Manoel Arízio (Proc. nº 
08.693/2016-1);

f) instrução processual (termo de referência, especificações, detalhes executivos, or-
çamento, etc) para Retirada e Substituição das cerâmica de fachada externa e im-
permeabilização da laje baú do Edifício Dom Helder Câmara (Proc. nº 3024/2016-9);

g) instrução processual (termo de referência, especificações, orçamento, etc) para 
Fornecimento e Montagem de Letreiros e Placas para Comunicação Visual do Edi-
fício Manoel Arízio (Proc. nº 9.661/2016-7);

h) finalização da Instrução processual (termo de referência, planilhas,etc) para reforma 
do Estacionamento e outros serviços no Fórum de Caucaia (Proc. nº 15206/2014-1);

i) instrução processual (termo de referência e anexos) para elaboração de elaboração 
de Ata de Registro de Preço para Fornecimento e Montagem de Ouriços de Segu-
rança (Proc. nº 2.072/2016);

j) instrução processual (termo de referência e anexos) para elaboração de elaboração 
de Ata de Registro de Preço para Fornecimento e Montagem de Divisórias de Fi-
braroc (Proc. nº 9.470/2016-0);

k) instrução processual (termo de referência e anexos) para Contratação de Ilumina-
ção Decorativa (Proc. nº 10.205/2016-4);

l) instrução processual (termo de referência e anexos) para Manutenção dos Lustres 
da Casa Sede (Proc. nº 2.594/2016);

m) instrução processual (termo de referência e anexos) para confecção do mobi-
liário de marcenaria complementar ao Retrofit do Edifício Manoel Arízio (Proc. 
nº 4.897/2015);

n) instrução processual (termo de referência e anexos) para contratação de peças de 
fixação para passadeira da escada da Casa Sede (Proc. nº 13.366/2015-0);
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o) projeto de sinalização tátil para o Fórum do Cariri;

p) projeto de sinalização tátil para Caucaia;

q) projeto de reforma e ampliação da Vara de Maracanaú;

r) projeto de armário para a recepção do gabinete da vice-presidência;

s) projeto de mobiliário de marcenaria complementar a reforma do Mezanino e terceirizados;

t) compatibilização dos projetos de som e vídeo do Retrofit do Fórum Autran Nunes;

u) compatibilização dos projetos de comunicação visual e acessibilidade do Retrofit 
do Fórum Autran Nunes;

v) confecção de layout para Divisão de Manutenção e Divisão de Engenharia no 1º 
andar do Anexo II;

w) confecção de layout para Sala Trabalho Seguro na Casa Sede;

x) confecção de layout para Escola Judicial no Fórum do Cariri;

y) confecção de layout para o arquivo na Vara Trabalhista de Tianguá;

z) elaboração de plantas baixas auxiliares às reformas de manutenção predial;

aa) levantamento das áreas para auxiliar a licitação de limpeza;

ab) estudos preliminares para a mesa da Sala de Sessões (Proc. nº 8.687/2016-0);

ac) estudo preliminar para a mesa de reuniões da presidência;

ad) elaboração do Plano de Obras de 2016 (Portaria DG nº 212/2016).

14.6.5.4 núcleo de Manutenção

Compete ao Núcleo de Manutenção TRT 7ª Região os serviços de restaurações e consertos 
nos bens imóveis, sistemas de ar condicionado, energia elétrica, grupos geradores, subesta-
ções, no breaks, água e esgoto prediais, sistemas de combate a incêndio e SPDA, elevadores 
e portões automáticos, os quais são efetuados de forma direta ou terceirizada no complexo 
Aldeota (Casa Sede, Anexos I e II), 18 Varas Trabalhistas. O Núcleo de Manutenção também 
executa vistorias periódicas e elabora relatórios com a finalidade de efetuar serviços preven-
tivos, além de fiscalizar e acompanhar a execução dos contratos pertinentes aos serviços de 
sua competência. A Manutenção possui um efetivo de oito colaboradores terceirizados, sete 
servidores do quadro permanente e, em cumprimento às suas atribuições, promoveu as se-
guintes realizações:

Atividades relacionadas à serviços continuados:

a) acompanhamento dos serviços de ordem preventiva e corretiva nas centrais de ar 
condicionado, tipo split, self’s, fancoil e chillers e atendimentos a solicitações diversas 
pertinentes, realizados por empresa terceirizada: 350 chamados (5% de aumento);

b) atendimentos a solicitações de serviços de manutenção em eletricidade: 613 cha-
mados (4% de redução); 
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c) atendimentos a solicitações de serviços de reparos na rede hidrossanitária, metais, 
louças sanitárias e demais componentes do sistema através de empresa terceirizada: 
627 chamados; (22% de aumento);

d) acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 05 ele-
vadores do TRT: 75 chamados; (97% de aumento);

e) acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos portões 
automáticos: 35 chamados (3% de aumento);

f) atendimento à solicitações de serviços de Manutenção Civil: 323 chamados (160% 
de aumento);

g) atendimento a serviços diversos: 101 chamados (61% de redução);

h) total de atendimentos realizados em 2016: 2124 (+10%):

           Chamados Manutenção TRT e Interior 2016

Gráfico Tipos de Serviços Executados em 2016 nos prédios do TRT e Interior.
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                 Evolução do número de atendimentos de 2012 a 2016

Gráfico Evolução de Serviços de Manutenção Executados

i) evolução do número de atendimentos de 2012 a 2016;

j) gerenciamento do contrato celebrado com a empresa ARAÚJO ABREU ENGENHA-
RIA LTDA., responsável pelo serviço de manutenção de centrais de ar que efetuam 
a climatização das unidades prediais em tela;

k) controle e aquisição de peças e material de refrigeração fornecida por ressarcimen-
to contratual;

l) gerenciamento do contrato celebrado com a empresa ORION LIFT ELEVADO-
RES, responsável pela manutenção de quatro elevadores de passageiros e um 
elevador de serviço;

m) gerenciamento do contrato a empresa COELCE – Companhia Energética do Cea-
rá, responsável pelo fornecimento de energia elétrica à subestação de alta tensão 
que alimenta o TRT Aldeota;

n) gerenciamento do contrato de fornecimento de água e coleta de esgoto que bene-
ficia os três prédios, celebrado com a concessionária CAGECE – Companhia de 
Água e Esgoto do Estado do Ceará;

o) gerenciamento do contrato de manutenção das instalações elétricas, hidrossani-
tárias, combate a incêndio, grupos geradores e SPDA dos prédios da capital e do 
Interior, celebrado com a empresa ELFI SERVICE LTDA.;

p) gerenciamento do contrato celebrado com a empresa MAPROS LTDA., respon-
sável pela manutenção de quatro nobreak’s de 15KVA, que fornecem energia aos 
computadores do Anexo I e Casa Sede;

q) monitoramento remoto via SNMP de 15 Nobreaks instalados nas Varas do Tra-
balho do Interior;

r) serviço de apoio às reformas e mudanças de Layout de diversos gabinetes, setores 
e diretorias tais como instalação de novos pontos elétricos, pinturas e reparos.
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atiViDaDes RelacionaDas a SerViços ExecutaDos em 2016:

Relação de Processos Elaborados/Instruídos em 2016

Processo Objeto
1 4.856/2015 Aquisição de Câmera Termográfica
2 5.070/2015 Manutenção Predial do Fórum do Cariri
3 157/2016 Aquisição de Lâmpadas e Acessórios LED
4 213/2016 Manutenção em Portas e Portões automáticos TRT e FAN
5 328/2016 Chave de Transferência Automática para Alimentação Elétrica da sala-cofre
6 354/2016 Aquisição de Banco de Baterias para o Nobreak do Ed. Dom Helder
7 4843/2015 ARP de Manutenção Predial
8 1084/2016 ARP de Material Elétrico
9 1229/2016 Aquisição de Kit Automático para Portão do FAN
10 2074/2016 Manutenção da Refrigeração do Cariri
11 1452/2016 Manutenção em Nobreaks
12 1457/2016 Reparo em Compressor do Chiller
13 1922/2016 Aquisição de Disjuntor para o Chiller
14 2340/2016 Manutenção Predial Elétrica, Hidráulica e Civil - Capital e Interior
15 2453/2016 Aquisição de EPI e EPC
16 2.465/2016 Aquisição de Motor para o Sistema de Refrigeração do Ed. Dom Helder
17 2527/2016 Aquisição de bombas submersas para Capital e Interior
18 2.349/2016 Automatização do Portão de Caucaia
19 2.165/2016 Aquisição de Material Hidráulico e de Construção
20 2.573 / 2016 Aquisição de cabo 95mm2 
21 2528/2016 ARP para aquisição de Fechaduras

Relação de Contratos fiscalizados e Recebidos em 2016

Empresa Processo Objeto Valor Total

1 CAGECE 5214/2009-1 Fornecimento de água e esgoto TRT 
sede R$ 48.616,74

2 COELCE TRT 
Sede 19.405/2011-5 Fornecimento de energia elétrica 

TRT sede R$ 998.190,93

3 COELCE Duque 
de Caxias 19.404/2011-0 Fornecimento de energia elétrica R$ 95.194,54

4 COELCE Ed. D.
Helder 3.943/2015 Fornecimento de energia elétrica R$ 678.050,43

5 Elevadores
União 4.743/2014 Manutenção de elevador Fórum de 

Sobral R$ 4.533,96

6 MAPROS 5.674/2013 Manutenção em 6 nobreaks de 15 
kva. R$ 32.524,32

7 MAPROS 20.167/2009-8 Manutenção em nobreak de 160 
kva. Ed. D. Helder R$ 64.261,08

8 ELFI Service 3.332/2013
Manutenção em instalações elétri-
cas e hidráulicas com mão de obra 
residente

R$ 339.797,73

9 Araújo Abreu En-
genharia 5.351/2011-7 Manutenção em sistemas de refrige-

ração capital e interior R$ 543.588,56

10 Almeida Pinheiro 
Construções 7.937/2014 Ocorrências 06 - Eusébio R$ 10.549,14
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Empresa Processo Objeto Valor Total

11 Almeida Pinheiro 
Construções 7.937/2014

Ocorrências 07 – Eusébio, Eusébio, 
anexo I, anexo II e vara do trabalho 
de Maracanaú

R$ 12.095,21

12 Almeida Pinheiro 
Construções 7.937/2014 Ocorrência 1 da arp lote 4 – reparos 

gerais na V.T de Tianguá R$ 57.862,68

13 Almeida Pinheiro 
Construções 7.937/2014 Ocorrência 08 da arp lote 1 – repa-

ros gerais no TRT aldeota R$ 4.661,33

14 Arca de Noé
Ltda 2.284/2015 Aquisição de material hidráulico e 

construção R$ 14.382,7

15 A. F. Rodrigues 4.392/2015 Manutenção subestação FAN R$ 8.980,00
16 Tempo Frio 3.928/2015 Aquisição de ar condicionados R$ 58.285,70 
17 Luminus LTDA 4.625/2015 Aquisição de lâmpadas e acessórios R$ 10.572,50 
18 CELENA S.A 4.785/2015 Aquisição de lâmpadas tubulares led R$ 4.287,50 

19 Encel - Caucaia 2.349/2016 Aquisição de kit automatizador de 
portões R$ 6.680,00 

20 Encel - TRT Sede 1.229/2016 Aquisição de kit automatizador de 
portões R$ 1.200,00 

21 Elétrica Valente 157/2016 Aquisição de lâmpadas e acessórios 
led R$ 1.700,00 

22 Mavi Construções 10.381/2016-8 Material elétrico (cabos) R$ 22.194,28 

23 PWW 354/2016 Fornecimentoe instalação de ma-
terias R$ 63.049,80 

24 ENGEVISA 328/2016 Aquisição de chave redundância 
para sala-cofre R$ 16.690,00 

25 Judah Engenharia 1.226/2015 Manutenção da subestação de So-
bral Parcelado 12x R$ 13.200,00

26 Orion Elevadores 1.436/2015 Manutenção elevadores R$ 83.572,67

27 Araújo Abreu En-
genharia 1457/2016 Reparo em compressor R$ 12.366,00

28 Carmehil 1922/2016 Fornecimento de disjuntor R$ 1.691,57
Total R$ 3.208.779,37

Redução nos consumos de Água e Energia 

CAGECE TRT: - 22 % (R$ 14.118,83)
COELCE TRT, FAN e Interior: -5,4 % (R$ 129.264,53)

atiViDaDes secunDárias:

a) instalação da iluminação para o Movimento Outubro Rosa Ceará 2016;

b) apoio na instalação da iluminação Natalina;

c) gestão do almoxarifado de materiais de manutenção predial, elétrico, construção 
civil e marcenaria;

d) pesquisa de preço de mercado para instrução de processos com vista à renovação de 
contratos (estudo de vantajosidade técnica e econômica para renovação de contratos);

e) monitoramento diário do consumo de água nos dois pontos de fornecimento, com a 
finalidade de rastrear possíveis perdas d’água, evitando o seu desperdício;
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f) pequenos serviços diversos, tais como: 

- ajuste de molas das portas corta-fogo, fixação de quadros com buchas especiais 
em paredes de gesso acartonado (dry-wall);

 
- pequenos consertos em divisórias e esquadrias de alumínio; 

- lubrificação de todas as dobradiças das portas de maior movimentação; 

- substituição de placas de forro pacote (fibra antichama, pvc e lã de vidro) que-
bradas e paviflex;

- remanejamento de placas de comunicação visual; 

- acompanhamento de empresas em serviços de levantamentos de quantitativos 
e orçamentos diversos;

 
- conserto de prateleiras de colmeias que estão desmontando, entre outros;

g) acompanhamento de garantias contratuais e fiscalização de todos os serviços efe-
tuados por empresas contratadas por ocasião do cumprimento das garantias dos 
serviços prestados;

h) remanejamento de janeleiros e splits (e controle de localização por tombamento) 
para atender as necessidades das Varas e Setores;

i) execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos bancos de capacitores;

j) realização de viagens periódicas às Varas do Interior para execução de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétricos, hidrossanitários e de 
refrigeração, além de reparos nas instalações físicas;

k) atividades relacionadas aos colaboradores terceirizados tais como: Elaboração de 
planilha mensal para controle de folgas compensatórias, férias, feriados etc; Ela-
boração de planilha mensal resumo dos terceirizados e envio para o Núcleo de 
Acompanhamento de Gestão de Contratos (Anexo VI da Resolução 102/200-9).

14.6.5.4.1 Setor de Central de Serviços de Manutenção

Atividades realizadas pelo Setor de Central de Serviços de Manutenção:

O Setor de Manutenção Predial do Fórum Autran Nunes, vinculado à Divisão de Manu-
tenção e Projetos do TRT 7ª Região, é corresponsável pelo gerenciamento e fiscalização 
de oito contratos de serviço continuado, assim como participa da fiscalização de serviços 
de reparos nos edifícios que correspondem ao complexo do Fórum Autran Nunes. Os três 
prédios totalizam 14.277metros quadrados de área construída, dos quais, 4.469 m2 foram 
submetidos a um retrofit, ocorrido diretamente sob a tutela da Divisão de Manutenção e Pro-
jetos, e ficou praticamente concluído em meados de 2015 mas não entrou em operação por 
limitações financeiras. Este setor acompanha os serviços de reparos na rede elétrica, nos 
sistemas de ar condicionado, grupos geradores, no-breaks, elevadores, subestações elétri-
cas, água e esgoto predial, sistemas de combate a incêndio, SPDA e portões automáticos. 
Alguns desses serviços são efetuados de forma direta enquanto outros são executados de 
forma terceirizada. O Setor de Manutenção também executa vistorias periódicas e elabora 
relatórios com a finalidade de efetuar procedimentos de natureza preventiva. Este Setor 
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possui um efetivo de 04 empregados terceirizados, 04 servidores do Quadro Permanente, 
01 servidor cedido de outro Regional, um estagiário e, em conformidade com as suas atri-
buições, realizou os serviços abaixo discriminados, no ano 2016:

a) atendimento às solicitações de serviços de manutenção em eletricidade: 335 cha-
mados atendidos;

b) atendimentos às solicitações de serviços de reparos na rede hidro-sanitária, metais e 
louças sanitárias e demais componentes do sistema através de empresa terceiriza-
da: 414 chamados atendidos. Ressalte-se que foi criada uma força tarefa no sentido 
de conter ao máximo qualquer desperdício de água devido às circunstâncias atuais;

c) acompanhamento dos serviços de ordem preventiva e corretiva nas centrais de 
ar condicionado do Fórum e atendimentos a solicitações diversas pertinentes, re-
alizados por empresa terceirizada: 252 chamados atendidos. Houve limitação no 
número de atendimentos nesse ano em virtude da diminuição de 50% no quadro 
de terceirizados que atende ao Fórum Autran Nunes;

d) acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevado-
res do Fórum: 78 chamados atendidos;

e) atendimento às solicitações de serviços de conserto ou substituição de fechaduras 
quebradas e marcenaria em geral: 130 chamados atendidos. Este trabalho é de-
senvolvido em parceria com um servidor lotado na Diretoria do Fórum;

f) serviços de apoio operacional de eletricidade ao Setor de Informática: 02 ocorrências;

g) gerenciamento e fiscalização do contrato de manutenção das instalações elétricas, 
hidros-sanitárias, combate a incêndio, grupos geradores e SPDA dos prédios da 
Primeira Instância da Justiça do Trabalho, celebrado com a empresa ELFI SERVI-
CE Ltda. (02 terceirizados). Contrato nº 39/2013, processo nº 3.332/2013;

h) gerenciamento e fiscalização do contrato celebrado com a empresa Araújo Abreu 
Engenharia Ltda, responsável pelo serviço de manutenção de centrais de ar que 
efetuam a climatização de 12.500m2 de área, aproximadamente, no Fórum Autran 
Nunes (04 terceirizados até junho e 02 terceirizados restante do ano). Contrato nº 
24/2012, processo nº 5.351/2011-7;

i) gerenciamento e fiscalização de dois contratos celebrados com a empresa MA-
PROS Ltda, sendo um até junho de 2016, responsável pela manutenção de dois 
nobreak’s de 15KVA no primeiro contrato e um nobreak de 160KVA, que juntos ali-
mentam eletricamente todos os equipamentos responsáveis pelo Processo Judicial 
Eletrônico do complexo Fórum Autran Nunes. Contratos nº 01/2011, processo nº 
20.167/2009-8 e nº 31/2013, processo nº 5.674/2013;

j) gerenciamento e fiscalização do contrato celebrado com a empresa ELEVADO-
RES ORION Ltda, responsável pela manutenção preventiva e corretiva de cinco 
elevadores de passageiros e uma plataforma para deficientes físicos. Contrato nº 
21/2015, processo nº 1.436/2015. Ressalte-se que um elevador permanece supri-
mido ao contrato em decorrência do retrofit do edifício;

k) gerenciamento e fiscalização de dois contratos com a empresa COELCE – Compa-
nhia Energética do Ceará, responsável pelo fornecimento de energia elétrica para 
duas subestações de alta tensão que alimentam o Fórum Autran Nunes. Contrato 
nº 34/2015, processo nº 3.943/2015 e contrato nº 11/2012, processo nº 19.404/2011-0;
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l) gerenciamento e fiscalização do contrato de fornecimento de água e coleta de es-
goto que beneficia os três prédios da Primeira Instância, celebrado com a conces-
sionária CAGECE – Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. Contrato 
nº 56/2015, processo nº 4.797/2015;

m) pequenos serviços diversos, tais como: 

- reparos em cortinas, substituição de algumas placas de forro pacote (fibra anti-
chama, pvc e lã de vidro) quebradas; 

- troca de torneiras de bebedouros; 

- lubrificação de todas as dobradiças das portas de maior movimentação; 

- reposição de vidros de janelas pequenas quebrados, colocação de suportes de 
papel higiênico, colocação de quadros e flanelógrafos, conserto de peças em 
alumínio quebradas nos guarda-corpos, execução de furos para passagem de 
cabos de informática, fixação de saboneteiras, confecção de extensões elétri-
cas, fixação de porta-copos descartáveis, substituição de fechaduras, averigua-
ção e remoção de elementos estruturais (chapins) soltos na cobertura devido 
à pressão dos cabos de aço dos serviços de limpeza dos vidros de fachada, 
pequenos consertos em esquadrias de alumínio; 

- acompanhamento de empresas em serviços de levantamentos de quantitativos 
e orçamentos diversos; 

- conserto de prateleiras de colmeias que estão constantemente se desmontando, 
entre outros: 120 serviços efetuados;

n) monitoramento diuturno do consumo de energia elétrica com vistas minimizar os 
desperdícios, com sistematização nos desligamentos de lâmpadas e máquinas de 
ar condicionado;

o) recolocação, com massa plástica, de diversas cubas em aço de pias de copa assim 
como das cubas dos lavatórios de banheiros das varas e setores, que se soltam 
devido ao mau uso (deslisamento de garrafões de água mineral quando estão sen-
do lavados ou cubas usadas na condição da tanques, para lavar panos de chão);

p) diversas pesquisas de preços para autorização de compra dos materiais de reposi-
ção elétrico, hidráulico e construção civil que não constam no Anexo IX do contrato 
nº 39/2013;

q) monitoramento diário do consumo de água nos três pontos de fornecimento ao Fó-
rum Autran Nunes, com a finalidade de rastrear possíveis perdas d’água, evitando 
o seu desperdício;

r) elaboração de planilha mensal resumo dos terceirizados e envio para o Núcleo de 
Acompanhamento de Gestão de Contratos (Anexo VI da Resolução nº 102/200-9);

s) apoio ao Setor de Suporte dos serviços de informática em serviços de reabasteci-
mento de combustível do gerador que atende ao data center;

t) acompanhamento e emissão de certidões de visita para empresas em processo de 
licitação com o fito de efetuar serviços no Fórum Autran Nunes;
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u) diversas pesquisas de preços para autorização de compra de peças para cen-
trais de ar condicionado, por ressarcimento junto à empresa contratada Contrato nº 
24/2012, processo nº 5.351/2011-7;

v) reforma na base das bombas que compõe o sistema de arrefecimento das centrais 
de ar condicionado do Ed. Dom Hélder Câmara, remoção de vazamentos de uma 
das torres de arrefecimento do edifício Dom Hélder Câmara incluindo sua pintura, 
lavagem completa das duas torres, remoção de ferrugem e pintura das bombas e tu-
bulações adjacentes, limpeza dos filtros de água das bombas e de todas as centrais 
de ar condicionado do Ed. Dom Hélder Câmara e serviços de manutenção preventiva 
no quadro de comando elétrico do sistema, trabalho esse iniciado esse iniciado em 
20 de dezembro de 2016 e concluído em 06 de janeiro de 2017 (Recesso Judiciário);

w) levantamento de material existente no almoxarifado para elaboração de lista com 
objetivo de compor processo de compra de materiais de manutenção predial; elé-
trico, construção civil e marcenaria;

x) execução de deslocamento da unidade evaporadora da central de ar situada na 
sala dos nobreak's, no prédio anexo ao Fórum, por ocasião da desativação desses 
nobreak's, para atender a uma sala do setor de segurança;

y) reparos nas escadas tipo marinheiro para acesso ao topo das torres de arrefecimento;

z) fiscalização de serviços realizados para terceiros instalados no interior do Fó-
rum Autran Nunes (Caixa Econômica Federal, CAACE, Banco do Brasil, Ordem 
dos Advogados do Brasil e Sindissétima), em defesa dos interesses do TRT e 
Fórum Autran Nunes;

aa) elaboração de Listas de Materiais de Manutenção elétrica, hidro-sanitária, mar-
cenaria e construção civil necessários aos serviços de conservação predial para 
compor Atas de Registro de Preço;

ab) recolocação e ajustes de diversas de placas de forro tipo pacote acústico das 
salas de audiências do Ed. Dom Hélder objetivando a sua regularização devido 
quedas e deslocamento das mesmas, por ação do vento na ocasião da abertura de 
janelas para serviços de limpeza;

ac) avaliação diária da temperatura dos ambientes e compartimentos climatizados do 
Fórum Autran Nunes visando conforto e economia de energia;

ad) recolocação de várias placas de comunicação visual caídas;

ae) ajustes diversos nos equipamentos de som do pregão das salas de audiências;

af) substituição de dezenas de assentos sanitários em diversos banheiros dos edifícios;

ag) fazer medições e encaminhar para a Divisão de Manutenção dos ambientes e 
gabinetes que destinam-se ao novo conjunto de baterias do nobreak 160kva;

ah) fazer redução no número de lâmpadas acesas em todo o edifício para economizar 
energia elétrica;

ai) serviço de revisão completa em todas as botoeiras dos quatro elevadores do Ed. 
Dom Hélder Câmara (cabine e de pavimentos) com reforço na qualidade de ilumi-
nação dos LED's para melhor visualização;
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aj) execução de ajuste em dezenas de fechaduras de janelas de vidro que deixam de 
trancar devido ao mau uso na hora dos serviços de limpeza dessas esquadrias;

ak) serviços de lubrificação no portão do depósito da Palpina;

al) serviço de desfazimento da rede provisória de alimentação elétrica dos prédios 
Arízio de Castro e Anexo por conclusão dos reparos na subestação antiga;

am) implantação de rotina quinzenal de vistoria em todos os banheiros, especialmen-
te os públicos, com vistas a eliminar quaisquer desperdícios de água;

an) instalação de modem no nobreak 160kva para monitoramento remoto;

ao) reparo em peças do corrimão da escada social do Ed. Dom Hélder por meio de 
eliminação de arestas passiveis de causar ferimentos aos usuários;

ap) reparos paliativos de uma rachadura na fachada do Ed. Dom Hélder, no nível da 
casa de máquinas dos elevadores, com o objetivo e conter infiltrações de água 
de chuva que estava alagando a dita casa de máquinas e causando avarias ao 
elevador de nº 4;

aq) serviços de instalação elétrica provisória para eventos comemorativos ocorridos 
no pavimento térreo do edifício Dom Hélder Câmara;

ar) recebimento e conferência de material de consumo adquirido para consumo do 
Setor de Manutenção do Fórum;

as) monitoramento dos serviços de limpeza dos reservatórios d'água para evitar ava-
rias nas bombas e boias automáticas além de proceder à economia de água (dois 
eventos por ano);

at) fiscalização junto à concessionária de água e esgoto CAGECE dos serviços de de-
sobstrução nas tubulações coletoras de esgotos da Av. Tristão Gonçalves que provo-
caram infiltrações para o subsolo do Ed. Dom Hélder Câmara (periodicidade anual);

au) levantamento patrimonial para conferência e localização dos itens de materiais 
permanentes sob a responsabilidade do Setor de Manutenção do Fórum Autran 
Nunes espalhados nos três prédios que compõem o complexo Fórum Autran Nu-
nes (Inventário de Verificação de Bens Permanentes 2016);

av) acompanhamento e fiscalização dos serviços de substituição das baterias do 
nobreak 160kva (foram implantadas 60 novas baterias em um contrato à parte 
para aquisição e montagem subdividida em dois bancos, diferente e mais segu-
ro que o original);

aw) suporte técnico ao serviço de implantação de um data center que foi gerenciado 
pela STI do TRT;

ax) serviços de acompanhamento e fiscalização da substituição de um motor para 
automatização de portão de acesso à rampa do subsolo Ed. Dom Hélder Câmara;

ay) implantação de um ponto de captação de água para conexão de uma mangueira 
no galpão comumente denominado “depósito Paupina”, localizado em Messejana;
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az) desobstrução do acesso ao subsolo do Ed. Dom Hélder Câmara por meio da 
remoção de cabos telefônicos em desuso que estavam demasiadamente baixos, 
impedindo a circulação de veículos para o subsolo;

ba) execução de levantamento de áreas de jardim para informar em processo de ma-
nutenção de jardinagem;

bb) remoção dos vidros das sacadas (marquises) na entrada do prédio anexo pois os 
mesmos estavam prestes a cair;

bc) acompanhamento dos técnicos de empresas de serviços de telefonia no in-
terior do Fórum Autran Nunes (OI, Embratel) para evitar eventuais avarias nas 
instalações prediais;

bd) pesquisa de preços no mercado para compor processo de aquisição de uma mo-
tor reserva para as torres de arrefecimento de água do sistema de climatização do 
Edifício Dom Hélder Câmara;

be) retirada e recolocação das unidades condensadoras da Caixa Econômica Federal 
e do Suporte de TI do Fórum para aplicação de manta impermeabilizadora da laje 
baú na altura do mezanino do Edifício Dom Hélder Câmara;

bf) continuação do relatório fotográfico de queda de cerâmica de fachada e infiltra-
ções no subsolo do Ed. Dom Hélder Câmara para suprir a Divisão de Manutenção 
e Projetos com informações referentes ao edifício.

14.6.5.4.2 Setor de Serviços de infraestrutura Civil

Atividades realizadas pelo Setor de Infraestrutura Civil: 

a) instrução e Fiscalização da Ocorrência 01 do Lote 01 referente a serviço de re-
paros gerais no Complexo Aldeota (Casa Sede, Anexo I e II) e Vara do Trabalho 
de Caucaia (processo nº 4.843/2015) executado pela empresa MONTE HOREBE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;

b) instrução e Fiscalização da Ocorrência 02 do Lote 01 referente a serviço de reparos 
gerais no Complexo Aldeota - Casa Sede, Anexo I e II (processo nº 8.714/2016-3) 
executado pela empresa MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;

c) instrução e Fiscalização da Ocorrência 03 do Lote 01 referente a serviço de reparos 
gerais no Complexo Aldeota - Casa Sede, Anexo I e II (processo nº 9.517/2016-3) 
executado pela empresa MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;

d) instrução processual (termo de referência e anexos) da Ocorrência 04 do Lote 1, Sala 
de Monitoramento do CFTV no 6º andar do Anexo I (processo nº 11.924/2016-8);

e) instrução e Fiscalização da Ocorrência 01 do Lote 03 referente a serviço de repa-
ros gerais na Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte (processo nº 10.892/2016-0) 
executado pela empresa MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;

f) instrução e Fiscalização da Ocorrência 01 do Lote 04 referente a serviço de reparos 
gerais na Vara do Trabalho de Sobral (processo nº 8.704/2016-0) executado pela 
empresa MONTE HOREBE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
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14.6.6 diViSãO dE ORçAMEntO E FinAnçAS

14.6.6.1 Setor de pagamento de bens e Serviços e programas Sociais

14.6.6.2 Setor de planejamento e Orçamento

A Lei nº 13.255 de 14 de janeiro de 2016, disponibilizou recursos na ordem de R$ 355.889.962,00 
(trezentos e cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, novecentos e sessenta 
e dois reais) para este Tribunal, no exercício financeiro de 2016.

Os recursos ordinários, contemplados pela Lei Orçamentária Anual acima citada, foram distri-
buídos de acordo com a seguinte estrutura de gastos:

ESTRUTURA DE GASTOS
Pessoal e Encargos Sociais R$ 281.422.524,00
Contribuição patronal PSSS R$ 37.463.137,00
Outras Despesas Correntes(s/desc) R$ 37.004.301,00
Despesas de Capital(s/desc) R$ 104.000,00

TOTAL R$ 355.889.962,00

Os recursos acima discriminados foram insuficientes para honrar todos os compromissos deste 
Regional até o final do exercício, tornando-se necessária a abertura de créditos suplementares.

A composição da despesa, em favor deste Tribunal, passou a ser a seguinte:

DESPESAS
Pessoal e Encargos Sociais 283.549.073,00
Obrigação patronal PSSS 41.222.707,00
Outras Despesas Correntes(s/desc) 46.832.998,00
Despesas de Capital(s/desc) 2.259.000,00
Execução de Sentenças Judiciais
(rpv+prec. direta) 1.447.053,00

Descentralizações recebidas 785.509,91
TOTAL 376.096.340,91

Com o fim de darmos cumprimento aos dispêndios deste Órgão, apresentamos créditos su-
plementares para outras despesas de custeio e capital da seguinte forma:

a) ações suplementadas:

- apreciação de causas na Justiça do Trabalho: R$ 872.915,00 – gnd 3 – fonte 
0100, R$ 850.000,00 – gnd 3 – fonte 0350, R$ 1.918.000,00 – gnd 3 - fonte 
0381, R$ 500.000,00 – gnd 4 – fonte 0127, R$ 855.904,00 – gnd 3 – fonte 0181, 
R$ 900.000,00 – gnd 4 – fonte 0100, R$ 725.000,00 – gnd 4 – fonte 0181;

- apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – P.O: Capacitação de Recursos 
humanos: R$ 43.000,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – P.O: Trabalho Seguro: R$ 
8.000,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – P.O: Combate ao Trabalho Infan-
til: R$ 8.000,00 – gnd 3 – fonte 0100;
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- comunicação e divulgação Institucional: R$ 30.000,00 – gnd 4 – fonte 0100;

- assistência Jurídica pessoas carentes: R$ 255.000,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- auxílio Moradia a Magistrados: R$ 3.919.381,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- assistência médica e Odontológica: R$ 249.063,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- auxílio Alimentação: R$ 1.064.880,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- assistência Pré-escolar: R$ 468.700,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- auxílio Transporte: R$ 3.762,00 – gnd 3 – fonte 0100;

b) ações bloqueadas:

- apreciação de Causas na Justiça do Trabalho: R$ 500.000,00 – gnd 3 – fonte 
0127, R$ 3.919.381,00– gnd 3 – fonte 0100, R$ 900.000 – gnd 3 – fonte 0100, 
R$ 725.000,00 – gnd 3 – fonte 0181;

- apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – P.O: Capacitação de Recursos 
humanos: R$ 568.695,00 – gnd 3- fonte 0100;

- apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – P.O: Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados: R$ 111.860,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- comunicação e divulgação Institucional: R$ 265.360,00 – gnd 3 – fonte 0100;

- benefícios assistenciais – auxílio funeral/natalidade: R$ 100.195,00 –gnd 3 – fonte 0100.

Dispusemos, ainda, de dotações descentralizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho/CSJT 
nas seguintes ações:

a) ação de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Proc. Judicial Eletrônico no 
valor de R$ 138.335,39 no gnd-3 e R$ 132.893,59 no gnd-4;

b) ação de Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação no valor 
de R$ 514.762,79 no gnd-3.

Para despesas de Pessoal e Encargos Sociais houve um aumento na dotação orçamentária no 
valor de R$ 5.886.119,00 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e cento e dezenove reais) 
necessário para dar cumprimento à folha de pagamento deste Regional no exercício de 2016:

a) os recursos orçamentários destinados a Outras Despesas Correntes atenderam à 
consecução de atividades deste Tribunal da seguinte forma:

- no programa de Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – (ODCC) foi exe-
cutado o orçamento de R$ 22.486.165,82 - 99,995%;

- na Ação de Capacitação de Recursos Humanos, o investimento foi de 
R$ 253.089,58 em cursos, treinamentos e congressos para capacitação de 
servidores deste Regional – 98,70%;

- na Ação de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, o investimento foi 
de R$ 203.987,67 em cursos, treinamentos e congressos para capacitação de 
magistrados deste Regional – 98,50%;
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- na Ação de Apreciação de Causas – PO Trabalho seguro, a execução foi de R$ 
6.452,65 – 80,65%;

- na Ação de Apreciação de Causas – PO Combate ao Trabalho Infantil, a execu-
ção foi de R$ 7.558,86 – 94,49%;

- na Ação de Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia (medida provisória) 
a execução foi de R$ 3.919.380,76 – 100%;

- na Ação de Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio Moradia a execução foi de 
R$ 52.533,00 – 100%;

- na Ação de Comunicação e Divulgação houve execução orçamentária de R$ 
134.608,54 – 67,30%;

- no programa de Assistência Jurídica a Pessoas Carentes foi executada a quantia 
de R$ 1.104.147,14 - 99,92%;

- na Ação de Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação, hou-
ve execução de R$ 513.799,02 – 99,91%;

- na Ação de Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Processo Judicial 
PJe, houve execução de R$ 271.096,93 - 99,95% .

Por último, deve-se dar relevo aos recursos dispendidos nos programas sociais, arrolados 
a seguir:

PROGRAMAS SOCIAIS

Assistência Pré-Escolar - reembolso parcial das despesas re-
alizadas pelo servidor com creches ou pré-escolas R$ 2.119.732,00

Auxílio-Alimentação – concessão em pecúnia a todos os ser-
vidores e magistrados R$ 11.103.516,00

Programa de Assistência Médica Hospitalar - a todos os juízes 
e servidores ativos e Inativos R$ 7.485.963,00

Auxílio-Transporte – concessão em pecúnia a servidores ins-
critos no programa R$ 45.762,00

Auxílio Funeral e Natalidade Civis R$ 66.870,22

14.6.7 divisão de Segurança e transporte

14.6.7.1 Setor de Segurança do Fórum Autran nunes

estruturação

A Divisão de Segurança e Transporte – DSET foi recriada em julho de 2016 e teve como seu 
primeiro Diretor o Sr. KLAYTON COELHO DE SOUZA, Militar Estadual, do Quadro da Re-
serva de Oficiais Administrativos, do Governo do Estado do Ceará, para exercer o cargo em 
comissão de Diretor da Divisão de Segurança e Transporte, CJ1, integrante do Quadro de 
Pessoal da Secretaria deste Tribunal, oriundo do Ato 738/2014, alterado pelo de nº 151/2016 
da Presidência deste Regional. Diferentemente da vez anterior, a nova DSET ficou vinculada 
à Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças – SAOF.
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Já quanto ao Setor de Segurança do TRT, este infelizmente foi extinto pelo Ato 191/16 e suas 
funções foram incorporadas à DSET.

a) atividades desenvolvidas pela DSET:

- realizar a segurança da Presidente do Tribunal;

- planejamento e operacionalização da segurança de Desembargadores, Juízes, 
Servidores e de Visitantes durante as sessões de julgamento, dissídios coleti-
vos, precatórios, conciliações, solenidades, cursos, palestras, eventos extraordi-
nários no auditório do tribunal e visitas orientadas;

- planejamento e operacionalização da segurança de Desembargadores, Juízes, 
Servidores e Convidados em Correições nas Varas Trabalhistas;

- planejamento e operacionalização da segurança de Oficiais de Justiça Avaliado-
res durante o cumprimento de mandados em locais e situações de risco;

- elaboração de planos de contingência para eventos e solenidades deste Egrégio;

- plantão Emergencial de Segurança, que ocorre fora do horário de expediente e 
nos finais de semana e feriados, inclusive, dando suporte ao Plantão Judicial 
do Tribunal;

- serviços de Portaria, Recepção e Controle de Acesso: Abordando e orientando o 
público visitante e terceirizado, controlando a entrada e saída de visitantes com 
a identificação e cadastro de visitantes e distribuição de crachás por categoria 
(advogado, visitantes);

- fiscalização de trajes inadequados dos visitantes visando o cumprimento do Ato; 

- acautelamento de armamento; 

- deter pessoas em atitudes suspeitas e que possam colocar em risco ao patrimô-
nio, ou pessoas nas dependências dos órgãos do Poder Judiciário;

- acompanhamento de algumas pessoas no uso dos elevadores em casos de fobia 
e de pessoas suspeitas nas instalações do tribunal;

- fiscalizar a saída de bens do Tribunal, após a sua conferência;

- proceder ao hasteamento diário das bandeiras nos prédios do Tribunal;

- Investigação preliminar e coleta de provas;

- elaboração de crachás de servidores, prestadores de serviço, advogados, visi-
tantes e estagiários;

- contato com órgãos externos (AMC, PM-CE, Bombeiros) para eventos e de-
mais serviços;

- participação em Reuniões do Comitê de Segurança Institucional;

- prestar socorro em casos de emergências e desocupação do prédio;

- resgate de pessoas presas nos elevadores com sua respectiva retirada;
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- responsabilidade pelo atendimento do telefone de emergência e botão de pânico 
da Presidência;

- coordenação e controle dos estacionamentos internos das edificações do Tribunal;

- gerenciamento e fiscalização do contrato de Vigilância Terceirizada, com a con-
ferência mensal de documentos referentes ao contrato firmado com a empresa 
North Segurança Ltda.;

- elaboração de escalas de serviços em feriados, em plantões emergenciais e 
recesso;

- tabela de horários de serviço e lotação dos Seguranças nos turnos manhã, tarde e noite;

- inspeção, recarga, atualização do quadro de extintores e instrução aos servidores 
das Varas Trabalhistas do interior quanto ao manuseio e utilização de extintores;

- controle e requisições de material de consumo;

- controle e constante busca do material permanente que se encontra espalhado 
por todo o tribunal;

- emissão de documentos (Autorizações de serviços, ofícios, Memorandos, Comu-
nicados, Ordem de Missão, Informativos, procedimentos e etc.);

- relação e atualização de telefones emergenciais e telefones úteis;

- expedição de autorizações para o acesso de pessoas/serviços fora do expediente;

acompanhamento, controle e Fiscalização de todos os processos administrativos;

- interagir, quando determinado, com o cerimonial e a área de comunicação e 
imprensa do Tribunal, realizando atividades conjuntas afeta à segurança nos 
eventos oficiais, visitas programadas, dentre outros eventos;

- realizar pesquisas de mercado em relação a cursos, seminários, materiais, servi-
ços e eventos ligados a área de segurança;

- contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de confec-
ção de chaves e abertura de portas, birôs e cadeados deste Regional;

- serviço de Achados e Perdidos;

- programar e realizar reuniões periódicas da Divisão com a segurança dos de-
mais fóruns a fim de uniformizar os trabalhos, discutir problemas, motivar o gru-
po, dentre outros objetivos;

- realizar a segurança das audiências que envolva risco aos magistrados na capi-
tal, região metropolitana e interior do Estado;

- efetuou a triagem e o controle de acesso/saída de pessoas e bens patrimoniais e 
não patrimoniais para o interior dos prédios Sede e Anexo, bem como apoio aos 
terceirizados da North Segurança no tocante a operacionalização dos portais 
detectores de metal do Fórum;
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- realizou o controle e a orientação do acesso de pessoal externo que prestou ser-
viços ao Tribunal, Fórum e aos Órgãos conveniados, comparando os documen-
tos de identidade com os dados constantes das autorizações expedidas;

- durante os trabalhos de julgamento no Tribunal e Fórum Autran Nunes foram re-
gistradas ocorrências durante as audiência/sessões, todas prontamente acom-
panhadas pelos Agentes de Segurança;

- prestou informações e esclarecimentos, orientando e encaminhando o público 
aos setores competentes;

- promoveu a organização e o controle dos quadros de avisos das portarias, 
procedendo à afixação de comunicações oficiais e de outras informações de 
interesse do Tribunal;

- afixou, semanalmente, o cartaz com o nome dos responsáveis pelo Plantão Judicial;

- fiscalizou a abertura e o devido fechamento dos prédios do tribunal e Fórum;

- elaborou a escala de Plantão Emergencial da Segurança para o ano de 2017;

- controlou o acesso de veículos aos estacionamentos do Tribunal e Fórum;

- fez o acautelamento e devolução de armas de fogo (Pistolas, Revolveres, armas 
brancas, estiletes, spary inflamável, chave de fenda), numa média de 8 (armas de 
fogo/mês) totalizando assim 112 retenções por acautelamento, de propriedade de 
usuários que necessitaram adentrar as dependências do Tribunal ou fórum;

- o Setor de Segurança atuou em apoio a CADJFAN, conduzindo terceirizados ao 
Galpão de arquivo do Autran Nunes;

- realizou diversas escoltas a oficiais de justiça em cumprimentos de mandados, 
conforme Ordens de Missão, como também, nas campanhas de conciliação;

- ainda foram registradas ameaças e agressões advogados e partes que foram 
solucionados pelos Agentes de Segurança;

- a DSET foi ainda acionado para prestar segurança, velada, ostensiva em audiên-
cias, que poderiam gerar atritos entre as partes, tanto na capital quanto no interior;

- registrar o áudio de todos os eventos e sessões realizadas no Pleno do TRT;

b) coordenação, planejamento e organização de toda a parte administrativa da Divi-
são como: 

- controle do ponto, férias, licenças, cursos, treinamento, afastamentos, folgas, 
plantão, substituições, rondas e etc.
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DiVisão De seGurança e transporte em números:

QuaDro De pessoal, estaGiários e QuantiDaDe De empreGaDos terceirizaDos sob a fiscaliza-
ção Da DSET

CATEGORIA
QUANTIDADE

TRT FÓRUM
Técnico Judiciário - Agentes de Segurança 29 25
Técnico Judiciário – Telefonia 4 0
Técnico Judiciário – Transporte 5 -
Terceirizados (Supervisores - Vigilância) 2 0
Terceirizados (Vigilantes) 22 22
Estagiários 03 0
TOTAL= 111 65 47

controle De reGistro De Visitantes Do tribunal

CATEGORIA QUANTIDADE
Advogados (Média Anual na 2ª instância) 7630
Advogados (Média Mensal na 2ª instância) 603
Visitantes (Média Anual na 2ª instância) 48560
Visitantes (Média Mensal na 2ª instância) 4046
TOTAL 16839

controle De auDiências realizaDas com o apoio Da seGurança

TIPO DE AUDIÊNCIA QUANTIDADE
Pleno – sessão ordinária 45
Pleno – sessão extraordinária 1
Pleno – sessão solene 1
1ª Turma – sessão ordinária 41
1ª Turma – sessão extraordinária 1
2ª Turma – sessão ordinária 45
2ª Turma – sessão extraordinária 1
3ª Turma – sessão ordinária 35
3ª Turma – sessão extraordinária 1
Semana de Conciliação 24
Precatório 5
Dissídios coletivos Normais 7
Dissídios coletivos de Greve 14
Audiências Trabalho Seguro 7
TOTAL 228

orDens De missão

MISSÕES QUANTIDADE
Condução de oficiais de justiça 32
Realizar segurança de autoridades aeroporto/hoteis 8
Plantão emergencial 77
Resgate de pessoas em elevadores 6
TOTAL 123
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controle De Documentos/achaDos e perDiDos/cursos/eVentos e bios – boletim De ocorrência

TIPO DE DOCUMENTO QUANTIDADE
Autorizações (Média Anual na 2ª instância) 451
Autorizações (Média Mensal na 2ª instância) 37
Comunicados (na 2ª instância) 6
Memorandos Expedidos 12
Memorandos Recebidos 29
Ofícios Expedidos 1
Ofícios Recebidos 4
Achados e perdidos 14
Cursos e Treinamentos 7
Boletim Interno de Ocorrência (BIO) 31
Eventos Diversos 15
Eventos realizados pela Escola Judicial 38
Visita de outras instituições 9
Participação em reuniões 32
Participação em reunião de Comissões 6
Elaboração cadastro de novos estagiários 84
Elaboração de crachás de estagiários 48
Elaboração de crachás de visitantes/Advogados 40
Elaboração de crachás de servidores 42

Atividades Desenvolvidas pela Divisão de Segurança e Transporte, na Área de Segurança, 
Transporte e Administrativa, no Exercício de 2016:

a) entre as atividades desenvolvidas pela DSET, na área de segurança, durante o 
exercício de 2016, destacam-se as seguintes:

- operacionalização da segurança de Desembargadores, Juízes, Servidores e de Visitan-
tes durante as sessões de julgamento, dissídios coletivos, precatórios e conciliações;

- Semana Nacional da Conciliação Trabalhista: 13 a 17 de junho;

- Semana Nacional de Execução Trabalhista: 19 a 23/09 de setembro;

- Semana Nacional da Conciliação: 21 a 25 de novembro;

- audiências de conciliação: 29/01, 03/02, 04/03, 15/04, 29/04, 20/05, 29/06, 15/07, 
19/08, 26/08, 27/10;

b) planejamento e operacionalização da segurança de Oficiais de Justiça Avaliadores 
durante o cumprimento de mandados em locais e situações de risco, durante os 
dias que antecedem as semanas de conciliações;

c) inspeção, recarga de extintores e instrução aos servidores das Varas Trabalhistas 
do interior quanto ao manuseio e utilização de extintores, com a distribuição de 401 
cilindros em todo território trabalhista da 7ª Região.

ações De presença Do Grupo especial De seGurança nas Varas Da rMF e interior

Além das atividades acima enumeradas, a DSET formatou o Projeto “Ações de Presença”, o 
qual se refere à realização de reforço operacional na área de segurança institucional, direcio-
nado aos Fóruns e Varas Trabalhistas sediadas na Região Metropolitana de Fortaleza e no in-
terior do Estado, no intuito de promover a prevenção de delitos e o fortalecimento de medidas 
impactantes que revelem a segurança no TRT7.
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Do Deslocamento

A viagem foi efetivada com a anuência do Senhor Diretor-Geral e teve como destino as cida-
des citadas abaixo tendo sido utilizado o veículo oficial de escolta Renault/Duster de placas 
ORU 5458 e com o seguinte itinerário:

SEMANA - DESLOCAMENTO: Fortaleza/Aracati (154km), Aracati/Limoeiro do Norte (102km), 
Limoeiro do Norte/Quixadá (118km) e Quixadá/Fortaleza (169km).

SEMANA - DESLOCAMENTO: “Ações de Presenças” executadas nas Varas de Caucaia e de 
Eusébio, nos dias 26 e 27/10/2016.

SEMANA (1 a 4) – DESLOCAMENTO: para Pacajus (54 km2), ida e volta e os serviços reali-
zados no mesmo dia.

SEMANA (7 a 11) – DESLOCAMENTO: (1) TARDE DO DIA 07/11/2016 – para Tianguá (319 
km), objetivando no outro dia o início do serviço juntamente com o expediente da Vara. (2) 
TARDE DO DIA 08/11/2016 – para Crateús (205 km), com o mesmo objetivo do dia anterior. 
(3) MANHÃ DO DIA 10/11/2016 – retorno à Fortaleza (354 km).

SEMANA (14 a 18) – DESLOCAMENTO: Para Baturité (104 km) e para Maracanaú (34 km), 
ida e volta e os serviços realizados no mesmo dia.

SEMANA (21 a 25) – DESLOCAMENTO: (1) TARDE DO DIA 21/11/2016 – para Sobral (232 
km), objetivando no outro dia o início do serviço juntamente com o expediente da Vara. (2) MA-
NHÃ DO DIA 23/11/2016 – retorno à Fortaleza. (3) MANHÃ DO DIA 24/11/2016 – São Gonçalo 
do Amarante (68 km), ida e volta e os serviços realizados no mesmo dia.

SEMANA (28 a 30) – DESLOCAMENTO: (1) TARDE DO DIA 28/11/2016 – para Iguatu (365 
km), objetivando no outro dia o início do serviço juntamente com o expediente da Vara. (2) 
TARDE DO DIA 29/11/2016 – para Juazeiro do Norte (156 km), com o mesmo objetivo do dia 
anterior. (3) MANHÃ DO DIA 1º/12/2016 – retorno à Fortaleza (494 km).

conclusão

O Projeto foi muito bem recebido e aceito pelas Varas Trabalhistas visitadas, indagando estas quan-
do se daria a próxima ida do Grupo Especial de Seguranças, bem como se este poderia ser mobiliza-
do em caso de uma necessidade que viesse a aparecer dentro dos planejamentos das audiências.

Explicou-se que as visitas até o final de 2016 são um protótipo para verificar suas eficiências e 
aceitação, na intenção de que, no vindouro ano de 2017 e em caso positivo, haja uma progra-
mação mais elaborada em questão de tempo de permanência e que atenda todas os fóruns e 
varas da RMF e interior do Estado de maneira mais completa.

Na aquiescência da continuidade do projeto para o ano de 2017, após as devidas avaliações 
por parte da Administração, roga-se o consentimento para a confecção de programação que 
preveja a estadia do grupo especial por, no mínimo, uma semana em cada fórum ou vara 
visitada, dividindo-se em duas vezes por mês, sendo uma para aquela sediada na Região 
Metropolitana de Fortaleza e a outra para a do interior do Estado.

a) eventos e solenidades com apoio da DSET:

- dia 18/04/2016 – 7h30min - Abertura do Programa Trabalho Seguro com solenidade 
na Rua Delmiro Gouveia, 1484 - Meireles (Ed. DOM Condominium Parque) com a 
Presença da Ministra do TST Maria Helena Malmann;
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- dia 25/04/2016 – 17h - Abertura do Programa Trabalho Seguro para o empresariado 
no Auditório Valdiro Diogo na FIEC ( Av. Barão de Studart, 1980 – Aldeota);

- dia 02/05/2016 – 8h - Abertura da Semana Nacional da Aprendizagem, Exposição de tra-
balhos no Edifício Sede e no Anexo II e Visitas de Escolas Profissionalizantes às depen-
dências deste Tribunal e palestras no Auditório da Escola Judicial (Anexo II - 4º andar);

- dia 03/05/2016 – 14h - Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Ceará com o 
tema "Aprendizagem Profissional";

- dia 04/05/2016 – 8h30min - Palestras com tema "Aprendizagem" no Auditório da 
Escola Judicial (Anexo II - 4º andar) dirigida aos estagiários deste Tribunal;

- dia 06/05/2016 – 10h - Encerramento das atividades da Semana Nacional da Apren-
dizagem na Sala de Sessões deste Tribunal com a presença da Ministra do TST 
Kátia Magalhães Arruda; da Primeira Dama do Estado do Ceará, Onélia Maria Leite 
de Santana; da Primeira Dama de Fortaleza, Carol Bezerra; Ministério Público do 
Trabalho e empresariado cearense;

- dia 20/05/2016m- 16h - Inauguração das novas instalações do Fórum Autran Nunes 
- Edifício Desembargador do Trabalho Manoel Arízio Eduardo de Castro;

- dia 10/06/2016 – 17h - Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes do TRT-7ª Região;

- dia 21/06, às 8h30min - Os alunos do curso de Comunicação Social do Centro Uni-
versitário Estácio do Ceará visitaram este Tribunal;

- dias 25 a 29/07 - Correição do TST;

- dia 21/11, às 13h na Sala de Sessões deste Tribunal teremos a abertura da Semana 
Nacional da Conciliação;

- dia 22/11 às 9h - No Centro Universitário Christus (Av. Dom Luís esquina com Rua 
Cel. Linhares), a Desembargadora Regina Gláucia participou da abertura do X Se-
minário sobre Direitos Humanos;

- dia 25/11 (sexta-feira) às 21h, no La Maison Dunas (Av. Engenheiro Luis Vieira, 555 - 
Papicu), o Desembargador Francisco José Gomes da Silva, recebeu o prêmio pelo 
Programa Trabalho Seguro e foi homenageado pelo SINDUSCON;

- dia 12/12 foi realizado o Fórum Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho;

- dia 13/12, às 11 horas – Fixação do retrato do Dr. Tarcísio no hall de Ex-Presidentes.

principais ocorrencias reGistraDas - bio’s

Furto de celulares, notebooks, arrombamento de portas, assaltos ao chegar ou sair do traba-
lho e perda de crachás e documentos estão entre as ocorrências mais frequentes registradas 
por magistrados e servidores durante o ano passado. De janeiro a dezembro de 2016, a Divi-
são de Segurança e Transporte do TRT do Ceará recebeu (22) Boletins Internos de Ocorrên-
cia (BIOs), registrados via Intranet, sempre que há algum incidente. O registro das ocorrências 
é fundamental para que possamos tomar providências e buscar soluções para os problemas 
mais frequentes. Com certeza, o evento mais grave foi o assalto a mão armada da VT de Cau-
caia, correspondente ao BIO Nº BIO20160148.

Obs1: O Fórum Autran Nunes ainda não utiliza o sistema de registro via BIO.

Obs2: Grande quantidade de furtos dentro da Instituição TRT e que só será minorado com a 
execução completa do projeto de CFTV e alarmes recomendado pelo CNJ.
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Podemos destacar como os BIOs mais importantes:

BIO DATA REQUISITANTE NATUREZA DA OCORRÊNCIA

BIO20160125 20/01/16 Maria das Graças Si-
queira Teixeira 

Assaltada nas proximidades do TRT7. 
Roubo.

BIO20160126 20/01/16 Yanna Paula Vieira Ca-
valcante 

Deparei-me com o vidro do veículo que-
brado e notei a ausência do step. Tes-
temunhas relataram que foi o terceiro 
carro que danificaram nas redondezas 
do TRT7. Furto.

BIO20160128 20/01/16 Fernando Cesar Go-
mes Oliveira 

Tentativa de furto ao meu veículo esta-
cionado na rua Coronel Linhares próxi-
mo ao TRT 7.

BIO20160132 22/03/16 Miriam de Sousa Barbosa 
Esqueceu o aparelho celular dentro do 
banheiro feminino coletivo do 1º andar 
do prédio anexo II. Furto.

BIO20160134 05/04/16 13ª Vara do Trabalho 
de Fortaleza

Na sala de audiências da 13ª VT, 
após a sessão do processo 1425-
81.2015.5.07.0013 o Advogado Dr. VIC-
TOR MAIA BRASIL começou a passar 
muito mal, com tremores, apresentação 
coloração pálida chegando a desmaiar 
em plena sala de audiências. Mal súbito.

BIO20160136 15/04/16 8ª Vara do Trabalho de 
Fortaleza

O reclamante compareceu ao balcão da 
Secretaria e solicitou os autos da recla-
mação trabalhista 533.2004.008. Solici-
tei sua carteira de identidade e lhe en-
treguei somente o 3º volume. Continuou 
examinando os autos sentado e, quando 
o Virgínio se ausentou do balcão, o re-
clamante colocou os autos do 3º volume 
dentre de uma pasta e saiu da Secreta-
ria. Supressão de documento público.

BIO20160138 22/04/16 Fernando César Go-
mes Oliveira

Por volta das 13:00 horas ao abrir meu 
armário percebi a falta do distintivo. A 
partir daí fiz buscas falei com os cole-
gas e terceirizados em geral sobre o fato 
ocorrido. Furto.

BIO20160141 10/05/16 Divisão de Cadastramen-
to Processual

Apesar de advertidos verbalmente, por 
várias vezes, inclusive pelo engenheiro 
Jonh Kenedy, o pessoal terceirizado que 
trabalha no obra do mezanino deste re-
gional, continuou a lançar indevidamen-
te objetos pesados de cima para baixo, 
sem a segurança necessária, desta feita 
causando danos materiais com a quebra 
da vidraça e janela lateral da DCP. Dano 
Material.

BIO20160143 17/05/16 Haroldo César Hachem 
Vasconcelos 

Furto de corda de ancoragem após às 
16:30 horas no terraço do 12º andar.

BIO20160144 19/05/16 Setor de Transporte

Servidor Francisco Vicente de Góes Bra-
ga ao estacionar o caminhão em sua 
vaga abalroou a traseira do caminhão 
deste Regional em veículo que estava es-
tacionado de forma incorreta, invadindo a 
vaga do caminhão. Dano Material.
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BIO DATA REQUISITANTE NATUREZA DA OCORRÊNCIA

BIO20160145 27/06/16 Forum de Caucaia 
Por volta das 5:30 da manhã o vigilante 
Ramos viu um indivíduo no interior do fó-
rum de Caucaia. Invasão.

BIO20160146 10/07/16 Divisão de Engenharia

Madrugada do sábado para domingo, às 3 
h do dia 10/07, o Tribunal foi invadido, na 
tentativa de furto, com a quebra do vidro de 
uma das janelas da sala de Engenharia.

BIO20160149 23/09/16 Francisco Edgar Rodri-
gues Barbosa

Os servidores Joao Nogueira da Cos-
ta Junior e Francisco Edgar Rodrigues 
Barbosa, chegaram as vias de fato no 
interior da secretaria da Vara do Traba-
lho de Quixadá. 

BIO20160152 21/10/16 Marília Candido Lacer-
da Oliveira

Assaltada quando ia para a faculdade e 
dentro da mochila que levaram estava o 
crachá.

BIO20160150 15/09/16 Francisco das Chagas 
Cavalcante Neto

Fui enviado para cumprir um Mandado 
numa assembleia de constituição de 
sindicato e, no local da diligência, fiquei 
exposto ao conflito entre dois grupos de 
trabalhadores que disputavam a legiti-
midade sindical. Houve embate direto 
entre os grupos, inclusive com pedras e 
armas de fogo. Disparo de arma de fogo.

BIO20160148 12/09/16 Fórum de Caucaia

Por volta das 9 horas da manhã dois in-
divíduos se passando por usuários da 
justiça adentraram ao fórum e com arma 
em punho e o renderam o vigilante, to-
mando sua arma. Roubou os servidores. 
Depois deixaram todos trancados em 
uma das salas e se evadiram tomando 
rumo ignorado.

Dos sistemas De monitoramento e alarme eletrônico

O Sistema Digital de Circuito Fechado de TV - (CFTV), alarme, combate a incêndio e controle de 
acesso, foi finalizado em julho de 2015, aprovado no Pleno e atualmente se encontra no Plano de 
Obras da Divisão de Engenharia, aguardando recurso financeiro. Porém, em 2016 o TRT7 deu início 
a execução de parte da instalação de câmeras de CFTV, conforme determina a Resolução do CNJ.

acompanhamento e fiscalização Do serViço De ViGilância armaDa

O serviço de vigilância armada terceirizada está sendo prestado pela empresa North Se-
gurança Ltda., contratada através do Processo TRT7 nº. 14.910/2015-3. (REFERENTE AO 
PROCESSO Nº 23.034/2010). A segurança armada complementa o trabalho executado pela 
Divisão de Segurança e Transporte - DSET. Este Regional dispõe de vigilantes garantindo 
uma segurança armada 24 horas/dia e todos os dias da semana. Devido ao orçamento, nem 
todos os postos estão cobertos.

atiViDaDes DesenVolViDas pela DiVisão De seGurança e transporte – Dset, na área De 
comunicação (telefonia).

a) janeiro:

- o andar mezanino do Prédio Anexo I passará por reforma. A Telefonia e o Setor 
de Transporte ficarão no 2º andar do Anexo I e o Setor de Segurança e Comuni-
cação e Ouvidoria irão para o Prédio Sede. Providenciamos a mudança de local 
de todos os ramais das unidades que se deslocaram para reforma;
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- providenciamos a mudança de local do ramal da Sala de Terceirizados, que se 
mudou temporariamente para o Prédio Sede enquanto é concluída a reforma no 
1º andar do Anexo II;

- em 07/01 as duas linhas da 1ª Vara de Caucaia ficaram mudas. Contatamos com 
o Call Center da operadora contratada. A Telemar foi ao local e não resolveu o 
problema. Assim sendo, marcamos uma conjunta com a Telemar (operadora) e 
a Ascot (mantenedora) e as linhas voltaram a funcionar normalmente;

- em 12/01 o Diretor de Secretaria da 2ª Vara de Maracanaú informou que as duas 
linhas de lá não estavam recebendo chamadas. Contatamos com a Telemar 
para resolver o problema;

- em 13/01 os servidores da Telefonia mudaram-se para o 2º andar do Anexo I, 
mas a central de PABX permaneceu no mezanino. Assim sendo, solicitamos à 
Administração a refrigeração da central e pedimos ao mestre de obras da em-
presa contratada para reforma o máximo de cuidado com o PABX do Tribunal;

- ao final de Janeiro fomos surpreendidos com a redução significativa das verbas de 
investimento e custeio para o nosso Tribunal. Assim sendo, recebemos de cada 
unidade do Tribunal lista com o ramal que deve fazer ligações para telefones mó-
veis e ligações de longa distância, apenas um ramal de cada unidade fará esses 
tipos de ligações. Sugerimos e a Administração acatou a redução do número de 
linhas diretas do Tribunal Sede de 7 (sete) para apenas 2 (duas) linhas, sendo 
uma na Presidência e a outra na Ouvidoria, que é ligada ao serviço 0800;

b) fevereiro:

- solicitamos à Telemar o cancelamento de 5 (cinco) linha do Tribunal Sede e ainda 
2 (duas) linhas do Posto Trabalhista de Maranguape, que foi desativado, e de uma 
linha da Vara de Aracati, com a devida autorização do Diretor de Secretaria – Ítalo 
Pedrosa. Perfazendo o cancelamento de 8 (oito) linhas telefônicas diretas;

- dentro do bojo de decisões tomadas para redução de custos, o Ato da Presidên-
cia nº 57/2016 suspendeu o Ato nº 180/2010, que destinava um crédito mensal 
para gastos com telefonia móvel para algumas autoridades do nosso Tribunal. O 
Ato nº 180/2010 foi baseado na Portaria nº 57 do TCU de 01/03/2016;

- falamos com o servidor Hugo e em seguida enviamos e-mail para Assessoria de 
Comunicação Social com instruções sobre a ativação do cadeado eletrônico, 
para ser ativado em todos os ramais que fazem ligações externas. O cadeado 
eletrônico é um dispositivo do PABX do TRT Sede e do PABX do Fórum Autran 
Nunes, que impede a feitura de ligações externas por parte de pessoas não 
autorizadas. A Assessoria de Comunicação Social publicou na Intranet as instru-
ções para o uso de tal dispositivo;

- também como medida de redução de custos do Tribunal, foi publicada a Portaria 
TRT7.GP nº 091/2016, com a redução do número de estagiários de toda as uni-
dades do Tribunal. Pela referida Portaria a Telefonia passou a ter somente um 
estagiário de nível médio;

- em 23/02 a servidora Célia Maria de Oliveira Leite começou a trabalhar conosco 
na Telefonia;
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c) março:

- demos início aos procedimentos para renovação do Contrato nº 18/2015, relati-
vo ao serviço de manutenção preventiva e corretiva das centrais de PABX das 
Varas Trabalhistas do interior do Estado, que tem como contratada atual à Ascot 
Telecomunicações LTDA. Contatamos com a contratada para saber se há inte-
resse seu na renovação do contrato e fizemos uma pesquisa de mercado junto 
a 4 (quatro) outras empresas mantenedoras;

- a Ascot informou que tem interesse na renovação contratual e ao final pleiteou o 
reajuste baseado na cláusula contratual nº 13.3. Todavia num primeiro momento 
a contratada reivindicou mais, visto que instalou uma central de médio porte no 
Fórum do Cariri agosto de 2015. Porém conseguimos uma negociação no qual fi-
cou acertado apenas o reajuste pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado da 
Fundação Getúlio Vargas) do período. Quanto a pesquisa de mercado, nenhuma 
das empresas contatadas apresentou proposta inferior ao valor pago hoje, mesmo 
levando-se em consideração a projeção de reajuste requerida pela Ascot;

- em 14/02 o Diretor de Secretaria da Vara de Crateús informou que os telefones 
de lá estão mudos. Contatamos com o Cal Center Corporativo da Telemar e fo-
mos informados que as linhas telefônicas da região estão em manutenção e que 
serão restabelecidas às 21h de 15/01;

- recebemos as faturas da Claro/Embratel relativas ao PABX do TRT e PABX do 
Fórum Autran Nunes, concernentes ao período de 22/01 a 21/02/2016 e ambas 
apresentaram reduções superiores a 50% (cinquenta por cento) em relação ao 
mesmo período do ano de 2015, mostrando o êxito das medidas tomadas pela 
Administração. A redução obtida foi repercutida na Intranet;

- ao final do mês concluímos o memorando em resposta ao memorando do Setor 
de Contratos, relativo a renovação do Contrato nº 18/2015 junto à mantenedora 
Ascot. Informamos do interesse e necessidade na renovação do contrato; apre-
sentamos as propostas de outras empresas e anexamos os demais documentos 
necessários à renovação do citado contrato;

d) abril:

- em 04/04 a Diretora de Secretaria da Vara de Quixadá informou que as duas li-
nhas de lá estão mudas. Contatamos com o Call Center Corporativo da Telemar 
para o reparo das linhas;

- a partir do dia 01/03/2016 o ICMS para os serviços de Telefonia no Estado do 
Ceará aumentou de 27% para 30%. Assim sendo os 3 (três) contratos com ope-
radoras (I- Telemar: linhas diretas e serviço 0800; II- Telemar: ligações de longa 
distância Nacional – LDN e III- Claro/Embratel: linhas E1 de PABX do TRT Sede 
e PABX do Fórum Autran Nunes) tiveram que ser aditivados. Encaminhamos ao 
Setor de Contratos a informação do aumento do ICMS para serviços de telefonia 
com a comprovação do Governo do Estado do Ceará e todos os cálculos dos 
novos valores das tarifas contratuais de todos os 03 (três) contratos com opera-
doras telefônicas;

e) maio:

- em 02/05 providenciamos a mudança temporária de local da linha relativa ao 
serviço 0800 da Ouvidoria para a Secretaria Judiciária. A linha servirá para os 
agendamentos relativos à Semana de Precatórios;
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- contatamos com o Sr. Maurício Brant (Executivo da mantenedora Startec Teleco-
municações LTDA) a respeito da possibilidade de redução dos valores contratu-
ais relativos a manutenção preventiva e corretiva das centrais de PABX do TRT 
Sede e PABX do Fórum Autran Nunes. Ele informou que devido à defasagem 
dos valores contratuais, a redução solicitada não é possível. A contratada apre-
sentou planilhas e dados comprovando a defasagem contratual alegada;

- solicitamos via e-mail ao Setor de Recrutamento, Seleção e Aproveitamento a 
prorrogação do período de estágio da estagiária da Telefonia - Ralliane Freire da 
Silva, que se encera em 28/07/2016;

f) junho:

- recebemos do Setor de Contratos os novos aditivos dos 3 (três) contratos com 
operadoras telefônicas, que tiveram suas tarifas alteradas devido ao aumento de 
27% para 30% no ISMS dos serviços de telefonia do nosso Estado;

- em 20/06 providenciamos o retorno da linha telefônica relativa ao serviço 0800 
para Ouvidoria. No começo de maio a linha foi transferida para Secretaria Admi-
nistrativa para agendamentos relativos à Semana de Precatórios;

- ao final do mês o Setor de Recrutamento, Seleção e Aproveitamento nos infor-
mou via e-mail, que a prorrogação do contrato com a estagiária da Telefonia 
para o dia 31/12/2017;

g) julho:

- em 01/07 a Diretora de Secretaria da 2ª Vara de Sobral informou que as duas 
linhas telefônicas estão com defeito. Contatamos com o Call Center Corporativo 
da Teemar e foi-nos dito que várias linhas da região estão em manutenção e que 
a previsão de retorno é para às 20h de hoje;

- providenciamos a instalação do ramal 9482 da nova Sala de Apoio da Presidên-
cia no Prédio Sede;

- providenciamos a instalação de um ramal e duas extensões na Vice-Presidência para 
servirem ao Ministro Corregedor do TST e sua equipe, que farão correição no nosso 
Tribunal no período de 25 a 29 de julho. Fixamos em cada aparelho telefônico o nú-
mero do ramal e distribuímos lista com os ramais das autoridades do nosso Tribunal;

- iniciamos os procedimentos para renovação dos contratos nº 38/2014 – junto à Te-
lemar (ligações de longa distância Nacional) e nº 33/2014 – junto à Claro/Embratel 
(linhas E1 de PABX do TRT Sede e do Fórum Autran Nunes). As duas operadoras 
mostraram interesse na renovação dos contratos. Todavia a Claro/Embratel não 
pleiteou reajustes, mas a Telemar requereu o reajuste pelo IST (Índice de Serviços 
Telefônicos) da Anatel no período, algo em torno de 7,57%. Todavia, apresenta-
mos à Telemar proposta da Claro/Embratel com valores inferiores ao da Telemar 
com o reajuste do IST e essa concordou em aplicar um reajuste de somente 4%, 
ou seja, conseguimos um abatimento de mais de 3,5% nos valores das tarifas de 
ligações de longa distância Nacional (LDN). Nos dois contratos citados, os nossos 
valores ficaram inferiores aos de outros órgãos públicos pesquisados;

- ao final da Correição do TST, em 29/07, recolhemos o ramal e os aparelhos tele-
fônicos instalados para dar suporte ao Ministro Corregedor e sua equipe;
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h) agosto:

- nos dias 9 e 10 providenciamos a mudança de ramais das unidades que ficarão no 
mezanino do Anexo I após a conclusão da reforma desse andar. Mudamos os lo-
cais das seguintes unidades: Divisão de Segurança e Transporte, Setor de Trans-
porte, Telefonia, Secretaria da 1ª Turma, Cerimonial, Ecossétima e Ouvidoria;

- providenciamos a mudança da linha telefônica relativa ao serviço 0800 para 
Secretaria Judiciária, para servir à Semana de Execução Trabalhista de 13 a 
23 de setembro;

- devolvemos ao Setor de Contratos os processos da Telemar (ligações de longa 
distância Nacional) e Claro/Embratel (linhas E1 de PABX do TRT e do Fórum), 
com despacho com pesquisa de preços e todas as demais documentações ne-
cessárias para renovação dos seus respectivos contratos. O Contrato nº 38/2014 
da Telemar poderá ser renovado com reajuste de apenas 4% e o Contrato nº 
33/2014 poderá ser renovado sem nenhum tipo de reajuste, ou seja, com os 
mesmos valores de um ano atrás;

- providenciamos a mudança de local dos ramais do Setor de Memória e do Setor 
de Jurisprudência e Publicações, que saíram do 11º andar do Anexo II para o 2º 
andar do Anexo I;

i) setembro:

- informamos à Divisão de Segurança e Transporte que não há nenhuma pen-
dência financeira relativa ao ano de 2014 para nenhum dos 5 (cinco) contratos 
vinculados à Telefonia. Assim sendo, as notas de empenho de 2014 referentes 
aos contratos ligados à Telefonia podem ser anuladas;

- recebemos do Setor de Contratos os aditivos dos contratos relativos as ligações 
de longa distância Nacional (junto à Telemar) e das linhas E1 de PABX do TRT 
Sede e PABX do Fórum Autran Nunes (junto à Claro/Embratel). Conforme pre-
visto, o contrato com a Telemar teve reajuste de tarifas de 4% e no contrato com 
a Claro/Embratel não houve reajuste tarifas;

- a Secretaria do Tribunal Pleno mudou de salas no Prédio Sede. Providenciamos 
a mudança de local dos seus ramais;

- a Sede de Apoio da Presidência passou a ocupar uma das salas onde anterior-
mente estava a Secretaria do Tribunal;

- providenciamos a mudança de local do seu ramal;

- providenciamos a mudança de local do ramal da Capatazia, que estava no cor-
redor do 2º andar do Anexo II e foi para uma sala próxima ao elevador pequeno 
no mesmo andar;

j) outubro:

- o Contrato nº 07/2012, junto à operadora de telefona Telemar, relativo as linhas 
telefônicas diretas e o serviço 0800 da Ouvidoria, encontra-se em seu último 
aditivo legal e vence em 13/01/2017. Já o Contrato nº 08/2012, junto à mantene-
dora Startec, relativo à manutenção preventiva e corretiva das centrais de PABX 
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do TRT Sede e do Fórum Autran Nunes, está no seu último aditivo legal e vence 
em 20/01/2017. Assim sendo iniciamos a elaboração dos Termos de Referência 
e pesquisa de mercado para as novas contratações relativas ao objeto desses 
contratos próximos dos vencimentos;

- concluímos a pesquisa de preços para compor o Termo de Referência para nova 
contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva das centrais de 
PABX do TRT Sede e do Fórum Autran Nunes. As empresas Startec (atual con-
tratada), Spread e JCR apresentaram propostas;

- concluímos, também, a pesquisa de preços para compor o Termo de Referência 
relativo ao serviço de telefonia fixa local – linhas diretas e serviço 0800. Consta-
tamos, todavia, que, para o objeto relativo a esse contrato, apenas a operadora 
Telemar tem condições de concorrer;Assim sendo, além da proposta da Telemar, 
incluímos no Termo de Referência os valores contratuais de dois órgãos públi-
cos: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e Procuradoria Regional do 
Trabalho da 7ª Região (PRT 7ª Região);

- em atendimento a sugestão do Sr. Reginaldo (técnico da mantenedora Startec), 
solicitamos ao Setor de Manutenção que fosse instalada tomada de 110v pró-
xima a nossa central de PABX para conectar os modens da operadora Claro/
Embratel. O objetivo é evitar as eventuais oscilações de energia da tomada 
de 220v, visto que as tomadas de 110v contam com o no-break do Tribunal. 
Isso dificulta a possibilidade de danificação dos modens ligados ao PABX do 
Tribunal Sede e evita queda de ligações telefônicas por conta dos modens da 
operadora contratada;

- concluímos a escada de férias do ano de 2017 dos servidores da Telefonia. En-
tregamos a escala ao Diretor da Divisão de Segurança e Transporte para apro-
vação e em seguida agendamos as férias de 2017 no Portal do Servidor;

- em atendimento à solicitação da servidora Vládia (Gabinete do Desembargador 
Francisco José), providenciamos a instalação do ramal 9291 na nova Sala de 
Comissões, localizada no Prédio Sede;

- em 17/10 demos entrada no Protocolo do memorando à SAOF e Termo de 
Referência para contratação do serviço de telefonia fixa local - linhas diretas e 
serviço 0800; 

- em 24/10 demos entrada no Protocolo do memorando à SAOF e Termo de Re-
ferência para contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva das 
centrais de PABX do TRT e do Fórum Autran Nunes;

k) novembro:

- em atendimento à solicitação do servidor Paulo Marden (Presidência), providen-
ciamos a instalação do R.9419 para nova Sala de Reuniões da Presidência, 
localizada no Prédio Sede;

- o Diretor da Secretaria Judiciária solicitou que a linha relativa ao serviço 0800 
seja deslocada temporariamente para essa Secretaria, para atendamentos refe-
rentes a Semana Nacional de Conciliação de 21 a 25 de novembro;

- com o auxilio do Setor de Compras , fizemos algumas retificações nos Termos de 
Referência que demos entrada no Protocolo em outubro;
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- o Diretor de Secretaria da 2ª Vara de Maracanaú informou que estava com di-
ficuldades de conseguir linha para feitura de ligações externas. Acionamos a 
mantenedora Ascot, que detectou que uma das linhas da 1ª Vara e uma das 
linhas da 2ª Vara de Maracanaú estavam mudas. Contatamos com o Call Center 
Corporativo da Telemar para restabelecer o funcionamento das linhas;

- os servidores da Telefonia reclamaram que o birô onde fica a mesa operadora 
está pegando forte sol. Contatamos com a Divisão de Material e Patrimônio , que 
providenciou a fixação de cartolinas para vedar as janelas de vidro de uma das 
salas da Telefonia;

- enviamos e-mail à mantenedora Ascot informando a alteração do feriado do dia 
08/12 para o dia 19/12. O objetivo é evitar viagem perdida para manutenção pre-
ventiva ou corretiva do PABX de alguma vara do interior do Estado;

- atendendo à solicitação da Assessoria Jurídico Administrativa, fizemos pequenas 
alterações nos Termos de Referência que demos entrada em outubro;

- elaboramos a Escala de Recesso do período de 20/12/2016 a 06/01/2017 dos 
Servidores vinculados à Telefonia;

- a Diretora da Divisão de Orçamento e Finanças enviou e-mail solicitando a previ-
são de gastos para o exercício de 2016 dos processo relativos as linhas diretas 
e 0800 (junto àTelemar) e ligações de longa distância Nacional (junto à Telemar). 
Respondemos ao e-mail com as informações solicitadas;

l) dezembro:

- providenciamos o retorno para Ouvidoria da linha relativa ao serviço 0800, 
que se encontrava na Secretaria Judiciária para servir a Semana Nacional de 
Conciliação;

- em atendimento ao Diretor de Secretaria da 2ª Vara de Maracanaú, contatamos 
com o técnico da mantenedora Ascot para repassar instruções a respeito de 
captura de chamadas telefônicas do PABX de Maracanaú;

- atendendo à solicitação e sugestão da servidora Clara de Assis (Setor de Licita-
ções) fizemos duas modificações no Termo de Referência para contratação do 
serviço de telefonia fixa de linhas diretas e 0800;

- atendendo à solicitação da Diretora de Secretaria da 2ª Vara de Caucaia, conta-
tamos com o Call Center Corporativo da Telemar para reparo em uma das linhas 
daquela Vara;

- enviamos e-mail para mantenedora Ascot com a relação dos feirados de 2017. A 
referida relação serve para nortear as visitas técnicas para manutenção preventi-
va e corretiva das centrais de PABX das Varas Trabalhistas do interior do Estado;

- a servidora Renata (Setor de Licitações) enviou e-mail informando do pedido de 
impugnação do edital de Pregão Eletrônico nº 50/2016, referente a contratação 
do serviço de manutenção preventiva e corretiva das centrais de PABX do TRT 
Sede e Fórum Autran Nunes. Rebatemos todos os pontos alegados pela empre-
sa TI Soluções e enviamos por e-mail ao Setor de Licitações. O Pregão Eletrô-
nico teve sua data mantida;
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- a Telemar entrou com o pedido de impugnação do Edital do Pregão Eletrôni-
co referente a contratação do serviço de telefonia fixa linhas diretas e serviço 
0800. Segundo informação da Servidora Clara de Assis (Setor de Licitações) o 
Pregão será adiado;

- devido ao adiamento da Licitação para contratação do serviço telefônico de li-
nhas diretas e 0800, o Contrato atual – nº 07/2012 terá de ser prorrogado em 
caráter excepcional, em conformidade com o artigo nº 27, §4º da lei nº 8.666/93;

- a empresa Ascot Telecomunicações LTDA venceu o processo licitatório referente 
a manutenção preventiva e corretiva das centrais de PABX do TRT e do Fórum 
Autran Nunes. Assim sendo, em 2017 passaremos a trabalhar com a citada em-
presa nos dois contratos de manutenção preventiva e corretiva vinculados à 
Telefonia: I) PABX do TRT Sede e do Fórum Autran Nunes e II) PABX das Varas 
Trabalhistas do Interior do Estado;

- após reunião com a Eveline (Diretora da SAOF) e o Célio (Diretor da Divisão de 
Licitações e Contratos), a Telefonia elaborou memorando à SAOF solicitando a 
prorrogação em caráter excepcional do Contrato nº 07/2012. Além do memoran-
do, anexamos ao processo relativo ao citado contrato, o aceite do representante 
da contratada com o aditivo da prorrogação excepcional e mostramos a vanta-
josidade da prorrogação ora solicitada. Ressaltamos que a Telemar aceitou a 
prorrogação excepcional sem nenhum reajuste de tarifas.

Contratos vinculados à telefonia em 2016:

a) telefonia fixa local – linhas diretas do TRT Sede, Fórum Autran Nunes e Varas Tra-
balhistas do Interior e Serviço 0800 da Ouvidoria: Contrato no 07/2012 relativo ao 
Processo no 27.098/2011-5 – Contratada: TELEMAR NORTE LESTE S/A;

b) telefonia fixa local – linhas (E1) do PABX do TRT Sede e do PABX do Fórum Autran 
Nunes: Contrato no 33/2014 relativo ao Processo no 6.333/2014 – Contratada: 
CLARO S/A;

c) telefonia de longa distância Nacional Intra e Inter Regional (LDN) de todo Tribunal: 
Contrato no 38/2014 relativo ao Processo no 5.983/2014 – Contratada: TELEMAR 
NORTE LESTE S/A;

d) manutenção Preventiva e Corretiva das Centrais de PABX do TRT Sede e PABX do 
Fórum Autran Nunes: Contrato no 08/2012 relativo ao Processo no 27.097/2011-0 
– Contratada: STARTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA;

e) manutenção Preventiva e Corretiva das Centrais de PABX das Varas Trabalhistas 
do Interior do Estado: Contrato no 18/2015 relativo ao Processo no 1432/2015 – 
Contratada: ASCOT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

participações em Cursos, Treinamentos e ConGressos

Se faz necessário um investimento maior em treinamento, com o objetivo de promover o aper-
feiçoamento continuado dos agentes e motoristas do TRT da 7° Região. Apesar da Escola 
Judicial ter promovido o curso obrigatório anual para segurança: “Segurança Judiciária - Limi-
tes e Competências”, abordando temáticas necessárias ao desenvolvimento de um serviço de 
segurança eficaz, o mesmo foi realizado na modalidade a distância, que ao nosso ver não é a 
modalidade mais apropriada de treinamento.



322 tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

O Agente Antonio Carlos Amaral (investimento próprio) participou do CURSO DE LOW LIGHT 
(entrada em ambientes com baixa luminosidade), no período de 01 e 02 de junho, em Fortaleza.

Participamos, no período de 16/08 a 19/08, na cidade de São Paulo, do ENCONTRO DE 
GESTORES E X SEMINÁRIO NACIONAL DOS AGENTES DE SEGURANÇA, no auditório do 
Fórum Trabalhista na Barra Funda – TRT2.

Os Agentes Antonio Carlos Amaral e Osmar Britto participaram do CURSO DE ABORDAGEM 
E TÉCNICAS APLICADAS AO USO SELETIVO DA FORÇA no período de 17 a 20/10/2016 
ministrado pelo Instrutor Hipólito Cardozo no Centro de treinamento do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região - São Paulo.

Participamos do teste físico referente ao curso da GAS (Gratificação de Atividade de Segu-
rança), realizado no dia 12.12.2016 (primeira turma) e 13.01.2017 (segunda turma). local - o 
Clube sede praia do SINDISSETIMA.

A Escola Judicial promoverá o CURSO “SEGURANÇA JUDICIÁRIA: LIMITES E COMPETÊN-
CIAS”, abordando temáticas necessárias ao desenvolvimento de um serviço de segurança 
eficaz e adequado às necessidades da justiça do trabalho no ceará. O curso foi realizado na 
modalidade a distância, com carga horária de 40 horas/aula, e estará disponível aos técnicos 
judiciários – especialidade segurança, do dia 07 de novembro a 06 de dezembro no ambiente 
virtual da Contreseg Consultoria e Treinamento.

planeJamento estratéGico Do setor-2015/2020

Nº ESTRATÉGICAS DO SETOR DE 
SEGURANÇA PARA 2015/2020 PROCESSOS

1 Cumprimento das Resoluções CNJ 
nº 176/13 e 104/10.

Ainda não foi implantada. Consiste em: CFTV, detector 
de metal, cofres, segurança de magistrado em risco, 
Comissão de Segurança Permanente e outros

2 Implantação dos Sistemas de moni-
toramento eletrônico 

Processo Nº 10176/12 Resolução CNJ Nº 176 Projeto 
em andamento – Empresa Word Telecom – consiste 
em: CFTV, alarme, combate a incêndio e acesso ele-
trônico.

3 Aquisição da pistola elétrica 
– armamento não-letal

Processo Nº 12.096/13
Pendente de regulamentação

4 Aquisição de arma de fogo 
- pistolas

Processo Nº 9539/2011
Armamentos exclusivos para integrantes do GES

5 Aquisição de bastão Aquisição de bastões retráteis: (LICITAÇÃO DESERTA 
– Processo arquivado)

6 Aquisição de novos rádios comuni-
cadores

Compra de 30 rádios digitais e baterias extras - abrir 
novo processo

7 Aquisição de cofre Cofres eletrônicos, com senhas, para acondicionamen-
to de armas dos visitantes e do TRT: (ARQUIVADO)

8 Aquisição de coletes Processo n. 3244/2015 
Coletes Balísticos: (Considerado como EPI pela NR-26)

9 Aquisição de algemas Processo nº 9270/15-7

10 Aquisição de viaturas para segurança
Viatura exclusiva para a Segurança 
- realizar escolta de Magistrados - comboio: 
(Resolução 104/10 do CNJ) 

11 Aquisição rastreamento de veículos É uma questão de controle, manutenção e segurança.

12 Confecção de chaves - chaveiros Processo 2905/15
Processo em andamento
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Nº ESTRATÉGICAS DO SETOR DE 
SEGURANÇA PARA 2015/2020 PROCESSOS

13 Criação da área de Inteligência 
(Resolução CNJ nº 176/13)

Criação do Serviço de inteligência: Junto com a res-
truturação da área de Segurança e aplicação total da 
Resolução CNJ n. 176/13.

14 Construção de guarita sede/anexo II Processo da construção de guaritas. 
(sobrestado na Engenharia)

15 Contratação de Recepcionistas 
- Terceirização

Realizado pelos seguranças, porém, não faz parte das 
referidas atribuições

16 Criação da CIPA
Processo nº 11550/11
Comissão de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (EM ANDAMENTO)

17 Criação de cursos voltados a segu-
rança de dignitários

Curso continuado voltado especificamente à defesa de 
autoridades (não é o curso da GAS – curso específico 
para o GES - Aplicação da Resolução do CNJ 104/10.

18 Criação de um Grupo Especial de 
Segurança – GES, 

Processo Nº 9539/2011
Processo da criação do Grupo Especial de Segurança - GES: 
nos moldes de outros Tribunais do Trabalho. (em andamento)

19 Curso de primeiros socorros Poderia ser ministrado via instrutoria.

20 Processo da brigada de incêndio
Necessidade de fazer a recertificação a cada 2 anos. 
Estamos a mais de 5 anos sem o curso necessário ou 
contratação de uma brigada terceirizada.

21 Regularização das normas de com-
bate a incêndio.

Processo Nº 10514/10-2
Adequação das instalações do Tribunal em face de nor-
matização e relatório com laudo negativo do Sistema 
de Combate a Incêndio. Inexistência de Habite-se dos 
Prédios do TRT

22 Cursos voltados a segurança de au-
toridade GES: 

Sugestão de cursos periódicos voltado especificamen-
te à autoridades: Curso de imobilizações; inteligência; 
armas menos letal; direito penal; direitos humanos; pri-
meiros socorros; (via instrutoria)

23 Normatização da Comissão Perma-
nente de Segurança 

Processo nº 27049/14-6 
Participação mais efetiva do Setor de Segurança.

24 Normatização do curso da GAS Processo nº 7444/13 (em andamento)

25 Regulamentação da prática de ativi-
dade física no horário de expediente 

Processo 14245/15-8
(Em fase de implantação no Fórum de forma informal).

26 Regulamentação do INFOSEG- 
Rede de Informação de Segurança

Processo nº 2961/2015-4
Processo da normatização do INFOSEG (em andamento)

27 Retirar da responsabilidade do SSC 
os bens da área comum. Pleito de Setor

14.6.7.2 Setor de transporte

Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de Veículos: A legislação 
que rege o uso dos veículos de nosso regional é:

a) Res 228/2011 do TRT;

b) Res 150/2011 do TRT;

c) Res 68/2010 do CSJT;

d) Res 73/2010 do CSJT;

e) Res 79/2011 do CSJT;
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f) Res 85/2011 do CSJT;

g) Ato 130/2013 do TRT.

Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:

a) frota de veículos é essencial nos deslocamentos das equipes da Justiça Itinerante, 
Equipes de manutenção e Fiscalização de obras e no transporte de malotes de pro-
cessos entre a 1ª e a 2ª instância, essencial nos deslocamentos de Magistrados, 
deslocamentos de servidores quando em serviços externos, transporte de material 
de expediente, Mobiliário e demais materiais de interesse deste Regional. A falta 
de veículos para esta UJ acarretaria prejuízos no atendimento aos jurisdicionados, 
tendo em vista a falta de agilidade nos atendimentos a chamados de manutenção 
corretiva emergencial, deslocamento de servidores para diligências externas e mo-
vimentação de mobiliário e material de consumo.

Quantidade de Veículos em uso ou na responsabilidade da UJ:

a) veículos uso institucional -15;

b) veículos de serviços - 17;

c) total de veículos da UJ - 32.

Média Anual de quilômetros rodados, por grupos de veículos, segundo a classificação contida 
na letra "d" supra:

a) quilômetros rodados – veículos uso institucional - 37.586 Km;

b) quilômetros rodados – veículos de serviços - 82.402 Km;

c) quilômetros rodados – todos os veículos da uj - 119.988 Km;

d) idade média da frota, por grupo de veículos:

- idade média – veículos uso institucional - 4,73 anos;

- idade média – veículos de serviços - 4,94 anos.

Custos associados à manutenção da Frota:

a) combustível e lubrificantes - R$ 78.593,56;

b) manutenção preventiva e corretiva - R$ 36.000,19;

c) lavagem - R$ 19.436,27;

d) seguros - R$ 31.131,00;

e) gastos com pessoal - setor não tem pessoal terceirizado e não possui informação 
do custo de servidores.

Plano de substituição de frota:

a) no PEI 2015-2020 não foi estabelecido nenhuma meta ou objetivo em relação aos 
serviços de transporte ou a frota de veículos, portanto a DSET desconhece se há 
qualquer plano de substituição de frota pela atual administração tendo em vista que 
temos ainda em nossa frota veículos com mais de 11 anos de uso.
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Razões da escolha da aquisição em detrimento da locação:

a) não é do conhecimento do setor de transporte esta decisão da Administração, A opinião 
do Setor de Transporte é que pode ocorrer da UJ ficar a mercê do prestador de serviço 
caso haja um descumprimento das cláusulas contratuais e seja necessária a interrupção 
do serviço e não teremos a frota própria para atender a demandas urgentes. Além disso, 
na locação de veículos os custos serão maiores, pois um contrato de serviço continuado 
pode durar no máximo 60 meses, no valor da locação a empresa vai embutir em seus cus-
tos o preço da aquisição do veículo a ser locado, estimativa de despesas de manutenção 
e seguro que para veículos de locadoras é muito mais elevado que o pago por esta UJ 
atualmente. As despesas de combustíveis e lavagem de veículos ficariam sob a respon-
sabilidade desta UJ. Ao final do contrato de locação o veículo estará pago para a locadora 
que fica com o veículo que será vendido além do lucro a ser auferido no período e esta UJ 
não terá nenhum veículo. Atualmente temos em nossa frota veículos com idade médias de 
5 anos de uso em perfeito estado de conservação com baixo custo de manutenção o que 
ainda não justifica no entendimento do Setor a locação de veículos.

Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica 
do serviço de transporte:

a) nosso regional possui um ato regimental que instituiu a obrigatoriedade do agenda-
mento prévio de saídas que é feito em formulário próprio na intranet com no mínimo 
24 horas de antecedência para deslocamentos dentro da região metropolitana e 
para viagens com uma antecedência de 5(cinco) dias, permitindo junção de servi-
ços e melhor utilização dos veículos. Possuímos um sistema de controle de saída 
e chegadas com registro de horário de saída e chegada, motorista condutor, setor 
solicitante e quilometragem de saída e chegada.

Política de destinação de veículos inservíveis e fora de uso:

a) nosso regional não tem uma legislação e/ou política própria e específica para 
este assunto;

b) nos últimos anos os veículos que foram considerados antieconômicos e obsoletos 
foram destinados a leilões administrativos. O Setor de transporte não tem conhe-
cimento se houve custos para esta UJ, pois a comissão do leiloeiro é paga pelo 
arrematante do bem.

14.6.8 Setor de Apoio Administrativo

O Setor de Apoio Administrativo, no ano de 2016, estava composto de janeiro a dezembro por 05 
(cinco) servidores, sendo 3 (três) do quadro permanente deste Regional e 2 (dois) requisitados.

Ressalte-se que 01(um) dos servidores, inobstante a lotação neste Setor, não compareceu 
neste exercício, por encontrar-se em licença médica. E, um dos requisitados, apesar de atuar 
neste Setor, está lotado no Gabinete da Presidência.

Os estagiários foram disponibilizados da seguinte forma: 2 (dois) de nível superior. A coorde-
nação deste Setor abrange também os terceirizados de limpeza e conservação que totalizam  
21 (vinte e um) empregados.

Processos em que o setor atua como auxiliar às unidades requisitantes:

a) Coordenadoria Administrativa e Judiciária do Fórum Autran Nunes - CADJFAN:
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- contratação de serviços de dedetizações;

- contratação de Serviços de Limpeza e Conservação;

- contratação de Serviços de Jardinagem TRT/Fórum/Varas Metropolitanas;

b) Divisão de Material e Patrimônio – DMP;

- fornecimento de água mineral.

Atividades realizadas pelo Setor de Apoio Administrativo:

a) auxílio no gerenciamento, fiscalização e acompanhamento da execução dos servi-
ços de limpeza e conservação, inclusive conferência de material e atesto e mensal 
para pagamento à Empresa prestadora, referente à Sede - TRT7;

b) auxílio na coordenação da distribuição de atribuições, execução e locais de limpe-
za e orientações pertinentes, de forma a otimizar os recursos disponíveis humanos 
e materiais e a evitar desperdícios de água e energia junto à Sede - TRT7;

c) elaboração e execução de logística de serviços destinados à viabilidade de eventos 
e solenidades da Instituição, tanto internos como externos;

d) por força da Portaria nº 687, de 28/09/2015, este Setor passa a atuar como auxiliar 
da Diretoria da Coordenação Administrativa e Judiciária do Fórum Autran Nunes 
que passa a exercer o gerenciamento do contrato;

e) auxílio no gerenciamento, fiscalização e acompanhamento da execução do forne-
cimento de água mineral;

f) auxílio no acompanhamento e fiscalização do consumo de distribuição de água mi-
neral nos geláguas e atesto mensal para pagamento à Empresa fornecedora;

g) auxílio no recebimento de garrafões em regime de comodato;

h) auxílio no controle de distribuição de água, às Varas trabalhistas da Região 
Metropolitana;

i) auxílio no controle de vasilhames, para fins de devolução no final do contrato, em 
obediência ao regime de comodato;

j) providenciar junto à vigilância sanitária a emissão de laudo de análise da água mineral;

k) exigir a apresentação do laudo de análise da água, de periodicidade quadrimestral 
do contrato;

l) auxílio no controle da qualidade da água mineral, vistoria de validade dos garrafões 
e manutenção de local adequado de armazenamento;

m) auxílio na Manutenção e limpeza dos geláguas;

n) por força da Portaria nº 687, de 28/09/2015, este Setor passa a atuar como au-
xiliar da Divisão de Material e Patrimônio que passa a exercer o gerenciamento 
do contrato;
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o) auxílio no gerenciamento, fiscalização e acompanhamento dos serviços trimestrais 
de Desinsetização, desratitização e descupinização e atesto para pagamento das 
Empresas prestadoras dos referidos serviços;

p) auxilar aos fiscais da execução, diretores das varas trabalhistas do interior, prestan-
do assessoria na elaboração do Termo de Referência, pesquisa de preços, encami-
nhamento das notas fiscais para atesto da execução. Instrução de procedimentos 
de pagamentos, licitação e prorrogação de contratos;

q) acompanhar e providenciar junto à vigilância sanitária, vistoria de combate a pragas;

r) controle e combate contra insetos, mosquitos, larvas de dengue, zika, controle de 
praga de escorpião, baratas e de roedores;

s) por força da Portaria nº 687, de 28/09/2015, este Setor passa a atuar como auxiliar 
da Diretoria da Coordenação Administrativa e Judiciária do Fórum Autran Nunes 
que passa a exercer o gerenciamento do contrato;

t) auxílio no gerenciamento, fiscalização e acompanhamento dos serviços de jardina-
gem e atesto para pagamento das Empresas prestadoras dos referidos serviços;

u) auxílio na preservação do serviço de paisagismo, tais como poda,controle de pra-
gas; vistoria do funcionamento dos esguinchos automáticos de forma a evitar o 
ressecamento e dano às plantas;

v) auxílio na fiscalização da execução do serviço mensal de recuperação e manu-
tenção de jardins, com adubação, plantio/adaptação de gramas e conferência de 
material e equipamentos;

w) por força da Portaria nº 687, de 28/09/2015, este Setor passa a atuar como auxiliar 
da Diretoria da Coordenação Administrativa e Judiciária do Fórum Autran Nunes 
que passa a exercer o gerenciamento do contrato;

x) auxiliar na fiscalização e controle dos materiais permanentes que estão sobre a 
responsabilidade desse Setor de Apoio Administrativo; 

y) auxiliar na coordenação e controle do abastecimento de material de higienização  
(sabão líquido, papel toalha, papel higiênico, saboneteiras, detergente) para todas 
as copas e banheiros do TRT;

z) solicitação ao Setor de material, no máximo no dia 10 de cada mês, de todo mate-
rial permanente e de consumo necessário às atividades desse Setor;

aa) assessorar na Elaboração de Projetos Básicos/Termos de Referência, pesquisa 
de preços e instrução de procedimentos de licitação e prorrogação de todos os  
contratos relacionados a este Setor;

ab) assessoria junto ao Fórum e às Varas Trabalhistas da Região Metropolitana e 
Interior referente aos contratos supracitados;

ac) acompanhamento na execução dos serviços de limpeza mais criteriosa e que fa-
voreça a forma preventiva de riscos laborais.
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GERENCIAMENTOS/FISCALIZAÇÃO AUXILIAR DE CONTRATOS:
(SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO)

CONTRATADO Nº PROCESSO

Água mineral ACQUARIOS 4300-2015

Desinsetização (R & R) 11.463/2011-3 (Prorrogação)

Desinsetização (LIDER) 11.463/2011-3 (Prorrogação)

GESTOR Serviços Empresariais (limpeza e 
conservação) 48.684/2009-6 (Prorrogação)

Jardinagem TRT/Forum/Varas Metropolitanas 9108/2013 (Prorrogação)

Vale ressaltar, que além das atividades habituais deste Setor, diariamente nos deparamos 
com serviços extras, tais como: supervisão da execução de rotinas contratuais, por ocasião 
de feriados deste Reginal, não extendidos aos terceirizados; reuniões, solenidades, eventos 
fora do expediente, mudanças, etc.

Esse Setor de Apoio Administrativo concluiu o ano de 2016 com qualidade e eficiência, apesar 
das várias reformas que o Tribunal vem passando.

14.7 SECREtARiA dE GEStãO dE pESSOAS

A Secretaria de Gestão de Pessoas, no decorrer do ano de 2016, empenhou-se para dar cumpri-
mento, com eficiência e presteza, às atribuições de sua competência. É dirigida por um Secretário 
nomeado para cargo em comissão de nível CJ3, o qual possui 3 (três) Coordenadores de Serviço 
(FC4), sendo composta pelos setores de Legislação de Pessoal, de Magistrados e de Benefícios 
Previdenciários, além de seu Gabinete que conta com a força de trabalho de 1 (um) Assistente Se-
cretário - FC5 e da colaboração de 6 (seis) servidores integrantes do quadro efetivo deste Tribunal.

Integram, ainda, a estrutura da Secretaria de Gestão de Pessoas as Divisões de de Saúde, 
Pagamento de Pessoal e Recursos Humanos

14.7.1 Gabinete da Secretaria de Gestão de pessoas

Atividades realizadas pelo Gabinete do Secretário, auxiliado pela força de trabalho dos servi-
dores do Expediente:

a) orientou as Divisões que lhes são subordinadas na adoção de providências reso-
lutivas de pendências em matéria de suas competências, na complementação de 
instrução de processos de natureza administrativa, e no atendimento de diligências 
propostas por Órgãos externos;

b) manteve atualizadas a legislação e jurisprudência atinentes à área de pessoal, ne-
cessárias à instrução de processos administrativos;

c) manteve atualizados os quadros demonstrativos da composição dos cargos efeti-
vos, em comissão, e das funções comissionadas que integram o Quadro Perma-
nente de Pessoal do Tribunal, bem como o de lotação dos servidores; 
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d) providenciou os expedientes necessários à efetivação de cessão de servidores 
públicos para prestarem serviço junto ao Tribunal e às renovações dos servi-
dores que já se encontravam em exercício nesta Corte, incluindo as minutas 
de aditivos, bem como convênios firmados com órgãos públicos municipais e 
estaduais respectivos;

e) remeteu os processos de natureza administrativa que envolveu interesses de ma-
gistrado ou servidor às Divisões sob sua subordinação;

f) elaborou atos e portarias da competência da Presidência, notadamente os relativos 
à lotação, remoção, redistribuição, nomeação, exoneração, declaração de vacân-
cia de cargo efetivo, constituição de comissões;

g) elaborou 90 portarias de competência da Secretaria atinentes à área de pessoal, 
referente à substituição de servidores;

h) remeteu, eletronicamente, para publicação oficial, comunicações ao Diário Eletrô-
nico da Justiça do Trabalho/ Diário Oficial da União, Resoluções do Tribunal Pleno, 
291 despachos da Presidência, além de resumos de resoluções administrativas, 
enfatizando que estes dados referem-se aos processos físicos, uma vez que tais 
dados não estão passíveis de serem identificados no PROAD;

i) notificou servidores dos despachos da Presidência e das decisões do Tribunal de-
negatórias de postulações, quando determinado;

j) elaborou minuta de proposição da Presidência referente à alteração na estrutura 
administrativa das unidades de apoio judiciário e administrativo do Tribunal;

k) orientou e coordenou os procedimentos necessários ao provimento de cargos efe-
tivos ou em comissão;

l) lavrou 15 termos de posse, procedendo à leitura, por ocasião da cerimônia de investidura 
de novos Assessores e Diretores de Divisão, diante do Presidente do Tribunal;

m) expediu certidões de cunho funcional de interesse dos servidores do Tribunal;

n) deu cumprimento à Lei nº 8.730/93, mantendo sob sua guarda as declarações de 
bens e rendas/autorização de acesso ao Tribunal de Contas da União dos servi-
dores, detentores de condição funcional que se enquadram dentre as situações 
elencadas na sobredita lei, encaminhando, ainda, as declarações dos magistrados 
para o Tribunal de Contas da União;

o) atendeu às diligências provenientes da Secretaria de Controle Interno e da 
Diretoria-Geral;

p) elaborou 124 memorandos, 562 Ofícios da Secretaria e 141 ofícios da Presidência 
relativos a assuntos administrativos da Secretaria de Gestão de Pessoas;

q) expediu Termos de Convênios de Cooperação Técnica de cessão de servidores 
de outros órgãos a esta Corte, realizando seus respectivos aditivos, atestos, jun-
tadas, diligências e acompanhamento dos referidos processos desde a autuação 
até o seu arquivamento;
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r) respondeu às auditorias do Controle Interno desta Corte bem como expediu relató-
rios ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça e 
Tribunal de Contas da União;

s) procedeu ao arquivamento de processos administrativos.

O serviço de Protocolo da Secretaria de Gestão de Pessoas recebeu documentos do Protoco-
lo Geral deste Tribunal para autuar e movimentar, a exemplo de:

a) licenças: prêmio por assiduidade, para tratar de interesse particular, à gestante, à 
adotante e paternidade, para acompanhar cônjuge, licença para tratamento da pró-
pria saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, para capacitação, 
para atividade política, plantão judiciário;

b) requerimentos: empréstimo em consignação, parcelamento de débito, vacância, 
cessão de servidores, renovação de cessão, remoção por permuta, averbação 
de tempo de serviço, auxílio-natalidade, adicional de insalubridade, inclusão de 
dependente para imposto de renda; abono de falta por motivo de falecimento 
de pessoa da família, casamento, prestação de serviço à justiça Eleitoral, pe-
ríodo de trânsito, proposições da Presidência, redistribuição por reciprocidade, 
remoção, ajuda de custo, readaptação, incorporação de quintos/décimos, res-
sarcimento de despesas, aposentadoria voluntária, compulsória e por invalidez, 
auxílio-funeral, pensão, doação de sangue, férias, inclusão/ exclusão de de-
pendente plano de saúde, isenção de contribuição previdenciária, progressão, 
nomeação, estágio probatório;

c) sindicâncias, Processo Administrativo Disciplinar e outros.

No ano de 2016 foram autuados no SPT2 610 processos administrativos. Após deferimen-
to foram publicados todos os despachos do Presidente e as certidões de julgamento refe-
rentes aos Processos Administrativos: Licença prêmio por assiduidade, para tratar de inte-
resse particular, à gestante, à adotante e paternidade, para acompanhar cônjuge, licença 
para tratamento da própria saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família, 
para Capacitação, para atividade política, plantão judiciário, empréstimo em consignação, 
parcelamento de débito, vacância, cessão de servidores, renovação de cessão, remoção 
por permuta, averbação de tempo de serviço, auxílio-natalidade, adicional de insalubrida-
de, inclusão de dependente para imposto de renda; abono de falta por motivo de faleci-
mento de pessoa da família, casamento, prestação de serviço à justiça Eleitoral, período 
de trânsito, proposições da Presidência, redistribuição por reciprocidade, remoção, ajuda 
de custo, readaptação, incorporação de quintos/décimos, ressarcimento de despesas, fé-
rias, inclusão/exclusão de dependente plano de saúde, nomeação, Sindicâncias, processo 
administrativo disciplinar, outros.

Conferida a publicação, o setor de protocolo encaminhou os seguintes processos Administra-
tivos para o setor de expediente para confecção da respectiva Portaria/Ato: Portarias/Atos de 
cessão e renovação de cedidos, comissões, designação e dispensa de função, lotação, remo-
ção, nomeação, exoneração, redistribuição, vacância, diárias, proposições da presidência de 
nomeação e exoneração, trânsito, penalidades/advertência.

Após a assinatura das Portarias da Presidência/Atos e Diretoria-Geral o protocolo numerou, 
distribuiu, publicou, conferiu a publicação e arquivou as respectivas Portarias/Atos.

Realizou, ainda, a abertura de PROAD para aposentados, pensionistas, servidores de ou-
tros Tribunais, que não tem acesso ao sistema, bem como transformou os PROADS em 
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processos autuados no SPT2 por ocasião do seu encaminhamento ao Ministério Público e 
Tribunal Pleno desta Corte.

14.7.2 Setor benefícios previdenciários

No decorrer do ano de 2016, este Setor de Benefícios Previdenciários providenciou expedien-
tes, atendendo a demanda dos seguintes órgãos administrativos, conforme se segue:

No Âmbito Interno:

a) instrução de processos administrativos internos de interesse dos inativos, pensio-
nistas e servidores ativos deste Regional, versando sobre diversas matérias, num 
total de 262 informações, dentre estas:

- 33 abonos de permanência;

- 9 licenças prêmio transformação em pecúnia; 

- 27 aposentadorias: concessão e revisão;

- 9 contagens de tempo de contribuição;

- 4 auxílios-funeral;
 
- 9 isenções de imposto de renda;

- 61 encaminhamentos de processos para revisão cadastral, revisão de cálculo 
de proventos, análise do formulário TCU/SISAC e avaliação de perícia médica;

- 13 pensões civil: concessão, revisão e reversão;

- 2 alterações de margens consignáveis de inativos e pensionistas;

b) elaboração de 50 atos de aposentadoria, proventos, pensão e de alteração de apo-
sentadorias e pensões;

c) recadastramento anual dos inativos e pensionistas deste Regional num total de 374 
recadastrados, bem como o recebimento do recadastramento anual de aposenta-
dos e pensionistas de outros Tribunais no total de 24 recadastrados;

d) notificações e comunicações dos atos processuais às partes e demais interessados;

e) anotações relativas ao registro de processos de aposentadoria e pensões no Siste-
ma de Gerenciamento de Recursos Humanos desta Corte - MENTORH;

f) anotações relativas a endereços e dados cadastrais de inativos, pensionistas e ins-
tituidores de pensão, no Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos desta 
Corte - MENTORH;

g) expedição de Certidões no interesse dos inativos e pensionistas;
 
h) acompanhamento da Legislação, Doutrina e Jurisprudência relativas a assuntos 

pertinentes a este Setor; 
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i) relatórios relativo a estatística de inativos, pensionistas e instituidores de pensão, 
encaminhados à SIF (bimestralmente: CSJT – estrutura dis Tribunais e quadrimes-
tralmente: CNJ – Res.102);

j) cumprimento de 33 diligências da Secretaria de Controle Interno e AJA, envol-
vendo pesquisa e estudos sobre a situação funcional de juízes, ex-classistas, 
ex-servidores aposentados, e pensionistas, cujas concessões estão sob análise 
dos supracitados órgãos;

k) expedição de 36 ofícios e memorandos a aposentados/pensionistas e diversos órgãos.

No âmbito externo:

a) Advocacia Geral da União:

- fornecimento, mediante expedição de ofício, dentro de prazos fixados, de subsí-
dios atinentes a direitos, deveres e vida funcional de juízes, ex-classistas e ex-
servidores aposentados, e, ainda, de pensionistas, para elaboração de defesa 
da União quando acionada judicialmente por particulares;

b) Tribunal de Contas da União:

- expedição de 36 formulários de concessão de aposentadoria e pensão no Sis-
tema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissões e Concessões - Sisac, 
contendo informações pertinentes aos atos de concessão e alteração de apo-
sentadorias e pensões, encaminhados, via internet, à Secretaria de Controle In-
terno deste Regional, para avaliação, emissão de parecer e remessa ao Tribunal 
de Contas da União;

c) Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho:

- elaboração de relatórios mensais, bimestrais e semestrais relativos à situação 
funcional e estatística de juízes, ex-classistas e ex-servidores aposentados, bem 
como de pensionistas e instituidores de pensão.

14.7.3 SEtOR dE lEGiSlAçãO dE pESSOAl

O Setor de Legislação de Pessoal, como Unidade Administrativa integrante da estrutura da 
Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal, é responsável por elaborar informações téc-
nicas em matéria administrativa interposta por servidores lotados neste Tribunal, pela Advoca-
cia Geral da União (para subsidiar a defesa da União), bem como por associações, sindicatos 
e terceiros, inerentes às vantagens e deveres relacionados aos servidores regidos pela Lei nº 
8.112/1990, bem como aos servidores estaduais e municipais cedidos a este Tribunal.

No decorrer do ano de 2016, além da instrução dos Processos Administrativos, neste 
Setor foram executadas outras atividades visando colher os dados necessários que sub-
sidiassem à instrução das solicitações que tramitaram por esta Unidade. Nesse sentido, 
diversos expedientes foram expedidos, tais como: MEMORANDOS, OFÍCIOS, CIÊNCIA 
DE DILIGÊNCIAS e de e-mails.

Igualmente, ressalta-se que foram recepcionadas neste Setor inúmeras CONSULTAS que 
tinham como objetivo dirimir dúvidas diversas, seja em relação aos procedimentos administra-
tivos, sobre os entendimentos adotados no âmbito deste Tribunal, e, sobretudo, orientações 
quanto aos dispositivos legais de variadas matérias administrativas.
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Destaca-se, ainda, que, no exercício de 2016, tramitou por este Setor um total de 73 (setenta e 
três) Processos Administrativos Físicos (PROC.ADM.TRT) e 1480 (um mil, quatrocentos e oi-
tenta) Processos Administrativos Eletrônicos (PROAD), num total de 1553(um mil, quinhentos 
e cinquenta e três) processos interpostos tanto por servidores lotados neste Tribunal, associa-
ções, sindicatos e terceiros, versando sobre assuntos diversos, tais como:

a) licenças: prêmio por assiduidade (concessão e escala), para tratar de interesses 
particulares, à gestante e paternidade, para acompanhar cônjuge, licença para tra-
tamento da própria saúde, licença por motivo de doença em pessoa da família;

b) declaração de vacância, por: exoneração, posse em outro cargo público inacumulável;

c) cessão de servidores, renovação de cessão;

d) remoção por permuta;

e) averbação de tempo de serviço;

f) auxílio-natalidade;

g) auxílio-alimentação;

h) adicional de insalubridade;

i) inclusão de dependentes (companheiro(a) para fins de abatimento no Imposto de 
Renda na Fonte e para o Programa de Assistência Médico-Hospitalar; 

j) auxílio pré-escolar;

k) abono de faltas por motivo de: prestação de serviço à Justiça Eleitoral, participação 
em congressos, seminários, convocação pela Justiça;

l) registro nos assentamentos funcionais de dependentes;

m) pagamentos de substituição de FC/CJ;

n) pagamento da gratificação natalina e férias proporcionais;

o) exercício provisório;

p) trânsito, para assumir as funções laborais;

q) reconsideração de decisões da Presidência ou do Plenário;

r) diligências solicitadas pela Assessoria Jurídica Administrativa da Diretoria-Geral;

s) informações prestadas para subsidiar a instrução da defesa da Advocacia da União 
em processos judiciais;

t) redistribuição por reciprocidade, envolvendo cargos providos e vagos;

u) respostas as consultas formuladas por servidores, bem como por alguns Tribunais 
Regionais do Trabalho;

v) ressarcimento de despesas com combustível e passagem.
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14.7.4 SEtOR dE MAGiStRAdOS

O Setor de Magistrados, durante o exercício de 2016, executou as seguintes atividades:

a) informou processos de interesse dos Srs. Desembargadores e Juízes da 7ª Região e 
diligenciou a elaboração de atividades referentes a vários assuntos:

ASSUNTO QUANTIDADE
Concessão, ressalva e transferência de férias, bem como adiantamento de 
gratificação natalina e de salário

34

Licenças em geral 57
Autorização para afastamentos 31
Inclusão e manutenção de dependentes para abatimento no imposto de ren-
da na fonte, Programa de Assistência Médico-Hospitalar, auxílio pré-escolar e 
outros fins

17

Ressarcimento de despesas 11
Remoção e Promoção 02
Vinculações 02
Certidões 99
Editais 01
Portarias de concessão/restituição Diárias 87
Portarias de vinculação/lotação 02
Ajuda de custo 08
Atos 01
Termos de posse 06
Averbação 05
Diversos 50
TOTAL 413

b) realizou contagens de tempo e expediu Certidões de Tempo de Serviço;

c) anotou processos, resoluções, despachos, portarias e atos de interesse dos magis-
trados em seus assentamentos funcionais no sistema MENTORH;

d) expediu ofícios, memorandos e certidões para defesa de interesses dos Srs. Juízes;

e) elaborou os Mapas de Apuração de Tempo de Serviço dos Juízes do Tribunal, Juízes 
Titulares de Varas e Juízes Substitutos;

f) desencadeou processos de remoção de juiz substituto de outros Regionais para 
este Tribunal;

g) forneceu relatórios periódicos (mensais, bimestrais e semestrais) para o Conselho 
Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e para o Tribunal 
Superior do Trabalho relativos aos quantitativos de cargos providos e vagos de 
magistrados de primeira e segunda instâncias;

h) fez comunicações à Diretoria de Pagamento de Pessoal, à Corregedoria, ao Se-
tor de Estatística, à Secretaria de Controle Interno e encaminhou matérias para 
publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho da 7ª Região e no Diário 
Oficial da União.

Procurou desempenhar com presteza todos os encargos que lhe foram atribuídos.
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14.7.5 diViSãO dE SAÚdE

A Divisão de Saúde, criada através do Ato TRT7 nº 48/2016, de 27/01/2016, é constituída 
atualmente de 20 servidores, sendo subordinada administrativamente à Secretaria de Gestão 
de Pessoas, tendo o Setor Médico-Odontológico- Fisioterapêutico e o Setor Psicossocial sob 
sua subordinação direta.

A diretriz estratégica aprovada no VII Encontro Nacional do Poder Judiciário, aplicável a todos 
os órgãos do Poder Judiciário, de zelar pelas condições de saúde de magistrados e servidores 
com vistas ao bem-estar e à qualidade de vida no trabalho, bem como o objetivo nº 1 do plane-
jamento estratégico 2015-2020, de promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade 
de vida, nortearam as ações desenvolvidas pela Divisão de Saúde no ano de 2016.

Programa de Benefícios aos Servidores

O Programa de Assistência Médico – Hospitalar instituído no âmbito do TRT da 7ª Região é 
destinado aos magistrados ativos e inativos, servidores ativos e inativos, aposentados com 
proventos de juiz classista e pensionistas (beneficiários de pensão por morte), sendo regu-
lamentado através do Ato da Presidência nº 16/2007, de 05 de fevereiro de 2007. A partir de 
junho de 2010, através do Ato nº 151/2010 de 07.06.2010, passou a contemplar também os 
servidores removidos, considerando o disposto no item 13 da Recomendação CSJT nº 7/2009.

A Assistência médica hospitalar, prestada através de auxílio indireto mediante reembolso, a 
título de auxílio médico hospitalar, creditou mensalmente no ano de 2016 o valor de R$ 216,36 
per capita. Durante o ano de 2016 este programa atendeu cerca de 3.033 beneficiários, entre 
titulares e dependentes.

14.7.5.1 Setor Médico-Odontológico-Fisioterapêutico

serViço méDico

Foram realizados os seguintes procedimentos durante o ano de 2016: consultas, visitas do-
miciliares/hospitalares, juntas médicas oficiais, perícias médicas oficiais, licenças médicas e 
participação nas ações preventivas.

Especialidades:

a) cardiologia - Consultas: 1527;

b) clínica Geral - Consultas: 1188;

c) pediatria - Consultas: 1609.

serViço De fisioterapia

Atividades de Recuperação da Saúde:

a) atendimentos:

- os atendimentos foram realizados em caráter emergencial e eletivos, onde ser-
vidores que apresentaram desconfortos de origem osteomuscular, ou outras de-
sordens, compareceram ao serviço para serem avaliados, atendidos, orientados 
e/ou encaminhados. Esse atendimento é realizado para magistrados, servidores 
e dependentes. É feito um primeiro atendimento e caso haja necessidade o ser-
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vidor é encaminhado para outro serviço (clínica, estúdios, academias, etc.) de 
forma a dar continuidade ao tratamento mais adequado, ou o servidor é acom-
panhado no próprio serviço de fisioterapia;

b) A.O.E. - Avaliação, Orientação e Encaminhamento:

- para os servidores que possuem queixas ortopédicas, neurológicas, reumatológi-
cas, etc., que são encaminhados por membros da equipe de saúde, ou mesmo 
através de triagem do próprio serviço. É feita uma avaliação onde são cole-
tados dados da história do servidor, são realizadas orientações a respeito da 
queixa, assim como é realizado o encaminhamento para profissionais, clínicas, 
estúdios, academias, etc. Caso seja necessário, o atendimento emergencial é 
realizado nesse momento. As maiores queixas de dores referidas pelos servi-
dores que foram avaliados e atendidos no Serviço de Fisioterapia durante o 
ano de 2016 foram: cervicalgias, cervico-dorsalgias, dorsalgias, lombalgias, 
desordens musculoesqueléticas dos membros superiores, queixas de dor em 
membros inferiores. A característica das atividades realizadas durante a jorna-
da de trabalho e o estilo de vida pode gerar e contribuir no aparecimento desse 
tipo de queixa. A ginástica laboral e a aquisição de material ergonômico contribui 
para a redução das queixas de dor durante a jornada de trabalho e diminuição 
dos desconfortos nos postos de trabalho, porém, no momento, este Regional 
está sem o serviço de ginástica laboral, desde janeiro/2016.

Atividades de Promoção/Proteção da Saúde:

a) A.P.T. - avaliação de postos de trabalho:

- são avaliações agendadas e realizadas individualmente nos postos de trabalho 
de cada setor. São avaliados aspectos da atividade realizada, posicionamento 
corporal, posicionamento dos equipamentos utilizados durante a jornada de tra-
balho como computador, mouse, impressora, cadeira, mesa, etc. Os servidores 
recebem orientações acerca de vários aspectos posturais, bem como o modo de 
prevenir o surgimento de dores durante o serviço. A avaliação é importante, pois 
além de sanar as dúvidas de cada servidor, a partir dela fazemos solicitações 
de materiais e acessórios que auxiliem no conforto de forma a adaptar o posto 
de trabalho ao trabalhador. Foram realizadas 57 avaliações de posto de trabalho 
em 2016;

b) V.P.T. - visitas aos postos de trabalhos:

- são realizadas de acordo com a demanda dos setores deste Tribunal, ou de 
forma aleatória para que haja um acompanhamento mais próximo das de-
mandar dos setores e servidores. Alguns diretores solicitam as visitas para 
que sejam sanadas dúvidas relativas ao posto de trabalho, para avaliar o 
mobiliário de uma foma geral e para manter contato com as ações da Divisão 
de Saúde.

Projetos da Divisão de Saúde:

a) Campanha Outubro Rosa: Divulgação/Blitz nas portarias com distribuição de lacinho 
rosa e material informativo. Data: 10/10/16;

b) Novembro azul: Divulgação nos setores da Sede, com distribuição de lacinho e 
material informativo. Datas: 7,8 e 11/11/16;
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c) Saúde do trabalhador/ergonomia: foram distribuídos 43 suportes para a coluna 
lombar, de acordo com a demanda que surgia (servidores com queixas de dor na 
região lombar, ou que necessitavam do suporte para melhor adequeção do posto 
de trabalho). Foram realizadas 4 adaptações e adequações ergonômicas para ser-
vidores que necessitaram de mouse ergonômico;

 
d) Cuidar +: Ações com foco em saúde no trabalho nas temáticas de saúde mental, 

prevenção, atividade física e alimentação. Realizados 122 eventos em 2016, sendo:

- 71 avaliações do Programa de Avaliação Períodica da Saúde (PAPS) (Maio, ju-
nho, setembro e outubro): 2 Magistrados;

- 5 Divulgações do PAPS – Cuidar;

- 28 avaliações do Projeto Piloto do PAPS (março/2016);

-18 avaliações de servidores que iniciaram o teletrabalho (maio, junho e setembro);

- 1 campanha de vacinação 02/06/2016;

- 132 avaliações ao todo: PAPS 1ª instancia + Projeto Piloto + Seguranças (Fisio-
terapeuta + Enfermeira).

PROCEDIMENTO TOTAL
AOE 117
ATENDIMENTO 317
APT 57
REUNIÃO 18
VPT 6
P.P.PAPS 28
PAPS 71
DIVULGAÇÃO 5

TIPO TOTAL
FEMININO 398
MASCULINO 179
ADMINISTRATIVO 31

STATUS TOTAL
APOSENTADO 9
ESTAGIÁRIO 12
SERVIDOR 554
MAGISTRADO 14
INTERNO 26
DEPENDENTE 5

ACOMETIMENTO TOTAL
COLUNA VERT. 279
M. ERGONÔMICO 53
MMSS 45
MMII 46
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ACOMETIMENTO TOTAL
OR. GERAIS 52
REUNIÃO 18
CUIDAR + 122
RESPIRATÓRIA 1
OUT. ROSA 1
NOV. AZUL 3

ESPECIFICAÇÃO TOTAL
CERVICALGIA 72
CERVICO-DORS. 96

D. PÉLVICA 1
ESCOLIOSE 1
JOELHO 15
LOMBALGIA 86
MÃO 6
OMBRO 28
OR. GERAIS 51
PÉ 15
S. LOMBAR 43
DORSALGIA 20
MOUSE ERG. 4
PARKINSON 1
TORNOZELO 5
REUNIÃO 12
PROJ. PILOTO 28
PAPS 75
TELETRABALHO 19
PANTURRILHA 5
PUNHO 9
COTOVELO 2
RESPIRATÓRIA 1
QUADRIL 7
CERVICO-BRAQUI 1

Capacitação/Cursos/Congressos:

a) externo: 
- Alongamento Terapêutico (60h);

- Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica (60h).
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Gráficos:
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Serviço de Enfermagem

Atividades:

a) atendimentos: Os atendimentos foram realizados por demanda espontânea ou por 
agendamentos, foram atendidos magistrados e servidores, realizados procedimen-
tos de enfermagem como aferição de Pressão Arterial e glicemia capilar, peso, 
altura, curativos, administração de medicamentos tópicos e injetáveis, esterilização 
de material.
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Atividades de Promoção/Proteção da Saúde:

a) projetos da Divisão de Saúde:

- Campanha Outubro Rosa: Divulgação / Blitz nas portarias com distribuição de 
lacinho rosa e material informativo;

- Novembro azul: Divulgação nos setores da Sede, com distribuição de lacinho e 
material informativo;

- Cuidar +: Ações com foco em saúde no trabalho nas temáticas de saúde mental, 
prevenção, atividade física e alimentação. Foram realizados as seguintes ativi-
dades: Avaliações do Programa de Avaliação Períodica da Saúde (PAPS) (Maio, 
junho, setembro e outubro);

- Divulgações do PAPS – Cuidar + Avaliações do Projeto Piloto do PAPS 
(março/2016);

- 1 campanha de vacinação 02/06/2016, administrei vacinas nos servidores, ma-
gistrados e dependentes no Fórum Autran Nunes;

b) implantação da sala de repouso:

- no ano de 2016 participei da implantação da sala de repouso e atendimento de 
enfermagem, nela são realizados procedimentos específicos, como curativos, 
administração de medicamentos, aferição de pressão e glicemia capilar, além 
de ser o repouso de servidores e magistrados que necessitam, sob a supervisão 
dos médicos e da enfermeira;

c) acompanhamento dos processos de saúde:

- processo das licenças médicas;

- processos de Isenção de imposto de renda;

- processos de licença maternidade;

- processos de solicitação de horário especial;

- processos de servidores com licenças prolongadas;

- agendamento de junta médica a cada 15 dias;

- processo da UTI móvel.

serViço De oDontoloGia

RELATÓRIO ANUAL DE PRODUÇÃO – TRT 7ª REGIÃO
ANO: 2016 DENTISTA: JULIO AUGUSTO

Nº Procedimento Quantidade
1 Adaptação protética (prótese fixa, removível ou total) 7
2 Aplicação tópica de fluor + profilaxia 74
3 Cimentação metalocerâmica (por unidade) 15



343tribunal Regional do trabalho da 7a Região - Relatório de Atividades 2016

RELATÓRIO ANUAL DE PRODUÇÃO – TRT 7ª REGIÃO
ANO: 2016 DENTISTA: JULIO AUGUSTO

Nº Procedimento Quantidade
5 Cirurgia de dente semi-incluso, incluso ou impactado 33
6 Coroa provisória 24
7 Curativo endodôntico 5
8 Endodontia (canais concluídos) 7
9 Exame bucal + medicação 93

10 Exodontia (dente decíduo ou permanente) 31
11 Frenectomia 3
12 Gengivectomia + Gengivoplastia 1
13 Moldagem com Alginato 42
14 Moldagem com borracha (Silicona) 14
15 Placa miorrelaxante 11
16 Núcleo metálico fundido 15
17 Prótese parcial removível 4
18 Prótese total 9
19 Proteção pulpar 39
20 Rest. resina classe I E V 119
21 Rest. resina classe Iii 30
22 Rest. resina classe Ii E Iv 90
23 Selante 31
24 Tartarectomia + profilaxia 128
25 Clareamento caseiro 71
26 Remoção de núcleo metálico + prótese fixa 5
27 Remoção de corpo estranho 2
28 Contenção anterior 4
29 Remoção sutura 44
30 Drenagem abcesso 3
31 Radiografia pereapical 112
32 Radiografia interproximal 45

Pacientes atendidos 615
Trabalhos executados 1122

RELATÓRIO ANUAL DE PRODUÇÃO – TRT 7ª REGIÃO
ANO: 2016 DENTISTA: MANUELA DE CASTRO E SILVA

Nº Procedimento Quantidade
1 Exame clínico 439
2 Consulta 6
3 Condicionam. ao atend. Odontológico 37
4 Profilaxia 391
5 Tartarectomia 278
6 Aplicação tópica de flúor 362
7 Aplicação de selante 40
8 Exodontia dente decíduo 32
9 Restauração provisória 15

10 Restauração resina cl i 39
11 Restauração resina cl ii (op) 59
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RELATÓRIO ANUAL DE PRODUÇÃO – TRT 7ª REGIÃO
ANO: 2016 DENTISTA: MANUELA DE CASTRO E SILVA

Nº Procedimento Quantidade
13 Restauração resina cl iii 4
14 Restauração resina cl iv 7
15 Restauração resina clv 6
16 Placa miorrelaxante 4
17 Tratamento expectante 5
18 Abertura coronária + curativo 6
19 Instalação/remoção aparelho ortodôntico/ortopédico 23
20 Manutenção aparelho ortodôntico/ortopédico 14
21 Cimentação prótese fixa 6
22 Remoção de sutura 2
23 Clareamento 12
24 Acompanhamento clareamento 32
25 Moldagem 28
26 Homologação atestado 2
27 Rx periapical/interproximal 196
28 Tratamento dessensibilização 12
29 Tratamento concluído 366

Total de procedimentos realizados 2068
Total de funcionários ativos atendidos 176
Total de dependentes atendidos 414
Total de funcionários inativos atendidos 15
Total de pensionistas atendidos 3
Total de pacientes atendidos 608

RELATÓRIO ANUAL DE PRODUÇÃO – TRT 7ª REGIÃO
ANO: 2016 DENTISTA: MAURO NUNES

Nº Procedimento Quantidade

1 Exame clínico (queixa principal, anamnese, tec. Mo-
les, odontograma e psr) 393

2 Exame radigráfico periapical (técnica e interpretação) 074

3 Exame radiográfico interproximal (técnica e interpre-
tação) 238

4 Solicitação de radiografia panorâmica 017
5 Orientação para prevenção de doenças bucais 28
6 Profilaxia (polimento coronário e/ou radicular) 367
7 Tartarectomia (raspagem coronária e/ou radicular) 378
8 Aplicação tópica de flúor (gel/verniz) 367
9 Selante (por unidade dental) 015

10 Proteção pulpar indireta 176
11 Capeamento (proteção pulpar direta) 024
12 Restauração de amálgama 003
13 Restauração classe iii ou v em resina composta 027
14 Restauração classe iv em resina composta 029
15 Faceta estética em resina composta (técnica direta) 009
16 Fechamento de diastema 002
17 Transformação de conóide 001
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RELATÓRIO ANUAL DE PRODUÇÃO – TRT 7ª REGIÃO
ANO: 2016 DENTISTA: MAURO NUNES

Nº Procedimento Quantidade

19 Restauração classe i vestibular ou palatina em resina 
composta 027

20 Restauração classe i oclusal, 095

21 Restauração classe i de sockwel, vi de howard ou ii 
almirquist em resina 090

22 Restauração classe ii po ou classe i composta em re-
sina composta 073

23 Restauração classe ii mod em resina composta 015
24 Restauração atípica em resina composta (por nº de faces) 150
25 Fechamento de contato 020
26 Restauração reforçada por fibras de polietileno ou vidro 008
27 Restauração com ionômero de vidro 045
28 Pino intradentinário 001
29 Acabamento e polimento de restauração 212
30 Ajuste oclusal 012
31 Núcleo de preenchimento (pino + resina) 007

32 Dessensibilização dentinária 
(por meios químicos ou físicos) 035

33 Sessão de clareamento vital mediato 
(moldagem, orient e acomp) 025

34 Moldagem 015

35 Tratamento não cirúrgico de bolsa periodontal 
(por raspagem) 013

36 Cirurgia periodontal 
(cunhas, gengivectomia/plastia ou aum de coroa) 002

37 Teste de vitalidade pulpar 015

38 Urgência endodôntica 
(abert, irrig, limagem e curativo de demora) 004

39 Medicação sistêmica 005
40 Exodontia 002
41 Sutura 001
42 Remoção de sutura 002
43 Placa miorrelaxante 025
44 Confecção ou reembasamento de provisório 007
45 Cimentação provisória ou definitiva 020
46 Colagem contenção 009
47 Ajuste ou conserto de prótese total ou removível 013
48 Concessão ou homologação de atestado 011
49 Consultas e outros atendimentos 040
50 Total de procedimentos 3149
51 Tratamento concluído 308

Funcionários ativos atendidos 541
Dependentes atendidos 191
Aposentados atendidos 047
Pensionistas atendidos 004
Pacientes atendidos 784
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14.7.5.2 Setor psicossocial

Atividades do Setor Psicossocial

O Setor Psicossocial (composto por 01 psicóloga e 02 assistentes sociais) integra a equipe 
técnica de saúde da Divisão de Saúde e atua interdisciplinarmente com os demais profissio-
nais afins, na elaboração, execução e gestão de projetos, que visam contribuir para melhoria 
nas relações interpessoais no ambiente laboral, bem como nas áreas de saúde preventiva e 
promoção da qualidade de vida no trabalho, a saber:

a) Projeto de Atenção Psicossocial aos novoss ervidores, que tem como objetivo pro-
porcionar atenção psicossocial aos servidores que estão ingressando no Tribunal, 
fornecendo informações e o apoio necessário à sua adaptação ao novo ambiente 
de trabalho. Foi elaborado e apresentado à Secretaria de Gestão de Pessoas e 
à Diretoria de Recursos Humanos, um relatório sobre o perfil dos servidores que 
ingressaram no TRT7 em 2015, ressaltando como foi a sua adaptação, anseios e 
sugestões em relação à Instituição e à nova experiência profissional. O objetivo 
desse trabalho é propiciar à Administração do TRT 7ª Região conhecê-los melhor, 
bem como desenvolver políticas e ações que promovam qualidade de vida, uma 
vez que a excelência dos serviços envolve não apenas a produtividade mas, tam-
bém, a humanização do trabalho. Em 2016 foram entrevistados 05 (cinco) servido-
res que integraram o quadro deste regional;

b) Projeto de Acompanhamento Psicossocial aos servidores em licença médica pro-
longada, que visa, primordialmente, conhecer a realidade psicossocial dos servido-
res na situação de doença, prestando apoio, orientação e colaborando no processo 
de retorno ao trabalho. No ano de 2016 foram feitos 91 (noventa e um) atendimen-
tos entre ambulatoriais, domiciliares e institucionais;

c) Projeto de Ação Psicossocial junto às equipes de trabalho, que tem como proposta 
trabalhar questões que afetam a dinâmica dos grupos e as relações interpessoais 
no ambiente laboral. Em 2016, foram realizadas as seguintes atividades:

- Encontro de Capacitação em Atendimento Humanizado: realizado no dia 06 de 
abril de 2016, com as 04 (quatro) estagiárias da Divisão de Saúde, com o obje-
tivo de sensibilizar e instrumentalizar as participantes para o atendimento huma-
nizado em saúde;

- Encontro com Servidores do Projeto-piloto do Teletrabalho: realizado no dia 29 
de junho de 2016, com o objetivo de refletir acerca dos impactos dessa nova 
forma de organização e realização do trabalho sobre a saúde e qualidade de 
vida, compreendendo saúde como um bem-estar biopsicossocial, contando com 
a participação de 16 (dezesseis) servidores;

- Acompanhamento Psicossocial aos Servidores da 1ª VT de Caucaia: realizado 
no dia 19 de setembro de 2016, com o objetivo de refletir acerca dos impactos 
de uma situação de violência (assalto) vivida no local de trabalho sobre a saúde 
biopsicossocial, a qualidade de vida e o desempenho laborativo, bem como para 
promover o fortalecimento e a união da equipe, no sentido do enfrentamento e 
da superação do ocorrido;

d) Projeto Vida Nova (preparação para aposentadoria), desenvolvido desde 2009, 
com o propósito de tornar o momento do desligamento institucional mais humani-
zado e direcionado à realização pessoal. Como parte desse projeto, em 2016 fo-
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ram atendidos 17(dezessete) servidores que deram entrada em seus processos 
de aposentadoria, participantes ou não do Projeto, com a finalidade de prestar 
apoio e orientação individualizados, auxiliando na superação de eventuais difi-
culdades e, principalmente, facilitando um desligamento institucional, que tenha 
como foco central o ser humano;

e) Projeto Cuidar Mais, objetiva o desenvolvimento de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde dos magistrados e servidores do TRT – 7ª Região. Como 
parte desse projeto, o Setor Psicossocial participou das seguintes atividades: 

- Apoio às atividades do PAPS (Programa de Avaliação Periódica da Saúde), de-
senvolvido pelo Setor Médico-Odontológico-Fisioterapêutico;

 
- Campanha de Vacinação (H1N1): participação do SPS no apoio à ação desen-

volvida no Fórum Autran Nunes;

- Campanha Outubro Rosa (prevenção ao câncer de mama): participação do SPS 
nas atividades desenvolvidas pela Divisão de Saúde, que incluiu distribuição de 
material educativo nos postos de trabalho, palestra com a mastologista Dra. Ana 
Caroline Gondim e caminhada “Outubro Rosa”;

- Campanha Novembro Azul (prevenção ao câncer de próstata): participação do 
SPS nas atividades desenvolvidas pela Divisão de Saúde, em alusão à campa-
nha “Novembro Azul”, de prevenção ao câncer de próstata;

f) Projeto de Mapeamento e Articulação de Recursos Sociais, cujo objetivo é identifi-
car e articular recursos sociais, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, 
buscando estabelecer uma rede social de apoio e atendimento aos servidores do 
TRT 7ª Região, que são acompanhados pelo Setor Psicossocial. Destaca-se como 
atividade, reunião e posterior visita à Unimed, para conhecer os serviços ofereci-
dos na área de saúde preventiva.

  Além dos projetos e ações acima mencionados, e como atividade fundamental do Se-
tor, foram realizados 251(duzentos e cinquenta e um) atendimentos psicossociais, visando dar 
suporte aos servidores e magistrados em demandas diversas, que tenham relação direta ou 
indireta com a atividade laboral, mas que impactam seu desempenho e a qualidade de vida.

 Os quadros, abaixo, apresentam a estatística desses atendimentos, por ordem de incidência:

Especificação Total Percentual
Sofrimento psicológico 45 17,93
Dependência química 19 7,57
Dificuldades no trabalho 107 42,63
Demanda familiar 27 10,76
Doenças orgânicas 39 15,54
Outros 14 5,58
Total 251 100

Tipo de atendimento Total Percentual
Usuário 220 80,59
Família 22 8,06
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Tipo de atendimento Total Percentual
Smof (Setor médico-odonto-
lógico-fisioterapêutico) 13 4,89

Externo 0 0,00
Administração trt 3 1,13
Chefia 6 2,26
Equipe 5 1,88
Outros 4 1,50
Total 273 100

atiViDaDes Do serViço social

Realização de 02 (dois) Estudos Sociais com elaboração dos respectivos relatórios (relatório 
sócio-familiar e parecer social), referentes a pedidos de remoção, por motivo de saúde em 
pessoa da família ou do próprio servidor.

capacitação

Como atividades de capacitação e atualização técnica das profissionais de Psicologia e Ser-
viço Social, as servidoras participaram dos seguintes eventos:

a) Curso “ A prática da psicologia de grupos e das oficinas” (Ciclo CEAP);

b) I Jornada de Saúde Integral e Qualidade de Vida, especificamente nas rodas de 
conversa sobre “Saúde Mental no Mundo Contemporâneo” e “Psicologia e Quali-
dade de Vida” (Justiça Federal do Ceará);

c) Palestra: “O cuidado da casa comum” (TRT 7);

d) Curso de Story Telling (TRT 7);

e) Palestra “Assédio moral e suas consequências” (TRT 7);

f) XV Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CFESS);

g) 1º Simpósio de Perícias Sociais da Defensoria Pública da União (DPU-CE);

h) X Seminário Ócio e Contemporaneidade (UNIFOR);

i) III Encontro Epoché de Psicopatologia e Fenomenologia – Solidão e adoecimento 
na era digital (Faculdade Farias Brito).

14.7.6 diViSãO dE pAGAMEntO 

A Divisão de Pagamento de Pessoal foi coordenada por um Diretor exercente de Cargo em 
Comissão, nível CJ-1, e contava com 03(três) Coordenadores de Serviços, nível FC-4, no 
exercício de 2016, sendo composta dos setores de Folha de Pagamento dos Ativos (SFP), 
Pagamento de Inativos e Pensionistas (SPIP), Pagamento de Magistrados, Indenizações e 
Benefícios (SPMIB), além do Gabinete.
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No exercício de 2016, a Diretoria da Divisão de Pagamento de Pessoal, no cumprimento de 
suas atribuições, procedeu à elaboração de vários expedientes, como:

a) analisou, despachou e deu prosseguimento a documentos e processos que envol-
viam interesses da administração, magistrados, servidores ativos, inativos, pensio-
nistas, bem como servidores requisitados de outros Órgãos;

b) elaborou declarações e certidões, quando solicitados, a título de empréstimos imo-
biliários junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil, contribuições pre-
videnciárias, índices de reajustes salariais, salários de contribuições, dentre outras;

c) expediu ofícios, tais como: 

- resposta aos ofícios recebidos da Advocacia-Geral da União, dos Juízes de Direito 
de Varas de Famílias e outros; 

- comunicação às associações de classes e sindicatos sobre assuntos de 
natureza diversa; 

- margens consignáveis direcionadas às instituições financeiras e às gestoras dos 
contratos de plano de saúde, notificações de débitos, etc, totalizando 2.161 (dois 
mil, cento e sessenta e um);

d) expediu memorandos de alteração e interrupção de férias, devolução de material, 
avocação de processos, resposta aos memorandos recebidos e outras comunica-
ções em geral, totalizando 147 (cento e quarenta e sete);

e) controlou prazos no cumprimento das determinações contidas em processos, seja 
de natureza administrativa ou judicial;

f) verificou as informações contidas nos autos dos processos, seja de natureza admi-
nistrativa ou judicial;

g) fez estudo comparativo da Legislação, Doutrina e Jurisprudência vigentes, sempre 
que necessário;

h) orientou, coordenou, dirigiu e supervisionou as atividades desenvolvidas nas uni-
dades desta divisão;

i) verificou os relatórios periódicos para atender às demandas solicitadas pelo Conse-
lho Nacional de Justiça do Trabalho, Conselho Superior de Justiça do Trabalho e 
Tribunal Superior do Trabalho, bem como às demandas internas;

j) requisitou, recebeu, controlou, guardou e distribuiu o material permanente, bem 
como o de expediente, solicitando reparo, quando necessário;

k) gerenciou o Sistema informatizado de Folha de Pagamento;

l) zelou pelo sigilo e pela segurança das informações;

m) conferiu, por amostragem, cálculos de margens consignáveis elaborados pelos 
Setores de Pagamentos de folhas;

n) conferiu, por amostragem, cálculos de planilhas para realização de pagamentos de 
passivos, de expedição de Certidão/Declaração dentre outros;
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o) conferiu, por amostragem, os Comprovantes de Rendimentos Anuais e verificou se 
os mesmos foram disponibilizados no portal do servidor dentro do prazo estabele-
cido pela Secretaria da Receita Federal;

p) conferiu, por amostragem, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte 
(DIRF) anual do TRT da 7ª Região e verificou se a mesma foi enviada eletronica-
mente à Secretaria da Receita Federal dentro do prazo determinado;

q) verificou relatórios do SIPREV para o Ministério da Previdência e da RAIS (Relação 
Anual de Informações Sociais) para o Ministério Público do Trabalho e Emprego, 
inclusive o envio das informações dentro do prazo estabelecido;

r) averbou e controlou os contratos de consignações;

s) recebeu e encaminhou os processos, documentos e correspondências entre as 
unidades desta Divisão e outras unidades no âmbito deste Tribunal;

t) controlou a frequência dos servidores do Gabinete e Coordenadores vinculados a 
Divisão;

u) certificou e atestou faturas e notas fiscais relacionadas a esta Divisão;

v) encaminhou ofícios de débitos e demais correspondências ao protocolo deste 
Regional;

w) prestou informações em Processos Administrativos e Judiciais;

x) elaborou Exposições de Motivos para apreciação da Administração;

y) participou da Comissão Técnica de implantação do novo Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos.

14.7.6.1 Setor de Folha de pagamento

O Setor de Folha de Pagamento realizou as seguintes atividades durante o exercício de 2016:

a) processou, calculou, efetuou lançamentos e conferiu 12 folhas de pagamentos 
principais, 76 folhas de pagamento complementares (adiantamento de grat. Natali-
na, grat. Natalina, férias, hora extra, indenização de férias, grat. Encargo de curso 
e concurso , exercícios anteriores, etc) e 34 folhas de pagamento de acerto finan-
ceiro (reposições ao erário), totalizando 122 folhas de pagamento processadas 
durante o exercício de 2016;

Folhas de Pagamento Processadas
SFP Normais Complementares Acertos 

Financeiros Total

Janeiro/2016 1 7 4 12
Fevereiro/2016 1 4 2 7
Março/2016 1 2 2 5
Abril/2016 1 4 1 6
Maio/2016 1 5 2 8
Junho 1 12 3 16
Julho 1 4 4 9
Agosto 1 7 5 13
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Folhas de Pagamento Processadas
SFP Normais Complementares Acertos 

Financeiros Total

Setembro 1 2 2 5
Outubro 1 6 7 14
Novembro 1 10 1 12
Dezembro 1 13 1 15
Total 12 76 34 122

b) informou, nos prazos legais, os valores dos créditos orçamentários para o ano cor-
rente e exercício seguintes, inclusive créditos suplementares, relativos a folha de 
pagamento remuneratória de servidores ativos;

c) implementou as alterações mensais atinentes à elaboração da folha de pagamento 
de cerca de 1.030 servidores ativos, que tiveram efeitos financeiros, tais como: 

- concessão de progressões funcionais, adicionais por tempo de serviço e vanta-
gens pessoais nominalmente identificadas, gratificações de insalubridade, raio 
x e periculosidade, gratificação de atividade externa, gratificação de atividade 
de segurança, adicionais de qualificação, sentenças judiciais, adicional noturno, 
abandono de permanência, gratificação de natal, férias, atribuição e dispensa de 
funções comissionadas, nomeação e exoneração de cargos em comissão, des-
conto de faltas injustificadas, teto constitucional, imposto de renda, previdência 
social, pensões alimentícias, dentre outros;

d) cadastrou, excluiu e conferiu as relações de descontos mensais a serem recolhidos 
às consignatárias, referentes à associações de servidores, empréstimos bancários, 
seguros de vida e planos de saúde;

e) elaborou e conferiu os comprovantes de rendimentos anuais para fins de decla-
ração de ajuste de imposto de renda dos servidores ativos, disponibilizando-os 
através do Portal do Servidor;

f) confeccionou, conferiu e enviou a DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido 
na Fonte) anual do TRT da 7ª Região referente a servidores ativos, enviando-a 
eletronicamente à Secretaria da Receita Federal;

g) conferiu os relatórios do SIPREV para envio ao Ministério da Previdência e da 
RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) para envio ao Ministério Público do 
Trabalho e Emprego;

h) prestou informações mensais relativos aos benefícios do auxílio alimentação, au-
xílio transporte, assistência médico-hospitalar e auxílio pré-escolar à Secretaria de 
Orçamento e ao CSJT;

i) elaborou diversos relatórios relacionados à área administrativa do Tribunal, desta-
cando aqueles solicitados pela Presidência, Diretoria-Geral, Secretaria de Gestão 
de Pessoas, Divisão de Assistência aos Servidores e Secretaria de Controle Interno;

j) informou processos administrativos e processos judiciais com a apresentação de 
planilha de valores com base na fundamentação jurídica apresentada;

k) elaborou relatórios e planilhas quando solicitado pela Justiça Federal, Advoca-
cia Geral da União, Tribunal de Contas da União e Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho;
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l) confeccionou as ordens bancárias das folhas de pagamento deste Setor, enviando-
as à Divisão de Contabilidade com o respectivo Consolidado contábil;

m) procedeu a conferência interna da folha de pagamento, realizando os estornos 
necessários para a correção de equívocos constatados e realizou a auditoria prévia 
da folha de pagamento conferindo com as alterações cadastrais, determinando a 
sua correção antes da efetivação do pagamento;

n) calculou, informou e descontou os débitos de servidores ativos ocorridos na folha 
de pagamento nos termos do art. 46 da Lei nº 8.112/90;

o) arquivou mensalmente as folhas de pagamento com as respectivas ordens bancá-
rias, para finas de fiscalização futura do TCU, INSS e Receita Federal nos termos 
da legislação vigente;

p) atualizou as tabelas do imposto de renda, INSS, salário mínimo e teto constitucio-
nal dos servidores ativos nos termos legais;

q) registrou o histórico financeiro de todas as alterações ocorridas nas folhas de pa-
gamento no Sistema Mentorh;

r) calculou e informou 610 margens consignáveis de servidores ativos, para fins de 
desconto em folha de pagamento;

Mês/ano Nº de margens emitidas
jan/16 43
fev/16 34
mar/16 48
abr/16 43
mai/16 42
jun/16 54
jul/16 45

ago/16 89
set/16 48
out/16 43
nov/16 68
dez/16 30
13º/16 23
Total 610

s) elaborou e disponibilizado Portal da Transparência planilhas com os dados de remu-
neração dos magistrados e servidores do TRT7, consoante normatização do CNJ;

t) elaborou diversas planilhas e relatórios para auditorias externas oriundas do CSJT, 
TST e TCU;

u) elaborou e expediu 32 Certidões de Tempo de Contribuição e 63 Declarações di-
versas referente aos servidores ativos;

Declarações emitidas pelo sfp em 2016 63
Ctc emitidas pelo sfp em 2016 32

Total 95
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v) prestou informações em 998 processos administrativos e/ou judiciais;

w) prestou informações em 998 processos administrativos e/ou judiciais;

Informações emitidas em PG'S 68

Informações emitidas em Proad's 776

Informações em processos do SPT2 154

Total de informações emitidas 998

x) auxiliou nos trabalhos de implantação do novo sistema de folha de pagamento 
(SGRH);

y) elaborou novo mecanismo interno de conferência e auditoria dos lançamentos de 
folha de pagamento, emissão de relatórios mensais de conferência, que no perío-
do de junho a dezembro/2016 corrigiu 168 lançamentos em folha de pagamento, 
evitando danos ao erário e/ou servidores. Este relatório contém os dados dos me-
ses de junho a dezembro de 2016 dos lançamentos gerados apenas a partir das 
publicações do DEJT. A conferência das folhas de pagamento envolve ainda outros 
lançamentos oriundos, por exemplo, de processos administrativos e judiciais, de 
faltas/atrasos injustificados, de geração automática do sistema, de consignatárias 
etc, cujo registro estatístico se torna mais difícil por conta da dinâmica do funciona-
mento da folha de pagamento. Assim, o número total de lançamentos executados e 
conferidos nas folhas normais é superior ao apresentado neste relatório. Ademais, 
este relatório não abrange as folhas de gratificação natalina, de férias de janeiro, 
de passivos e as complementares (exceto a de dez).
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Mês Fato 
gerador

Nº de fatos 
geradores

Qtde 
lançamentos

lançamentos 
com erro

% 
Erro

Qtde 
passivos

% 
Passivos

Jun/16

Abn. de 
permanência 4 11 0 0% 2 50%

Adc. 
Insalubridade 1 1 0 0% 1 100%

Aqpós 2 3 0 0% 0 0%
Aqt 22 48 3 6% 2 9%
Ats 1 5 0 0% 1 100%
Fc/cj 35 37 1 3% 0 0%
Progr/promo 42 484 10 2% 0 0%
Redistribuição 2 6 2 33% 0 0%
Vacância 1 9 0 0% 0 0%
Sub total 110 604 16 3% 6 5%

Mês Fato 
gerador

Nº de fatos 
geradores

Qtde 
lançamentos

lançamentos 
com erro

% 
Erro

Qtde 
passivos

% 
Passivos

Jul/16

AQPós 1 1 0 0% 0 0%
AQT 13 51 0 0% 2 15%
FC/CJ 26 17 1 6% 0 0%
Progr/promo 28 299 17 6% 0 0%
Redistribuição 1 5 1 20% 0 0%
Vacância 1 11 0 0% 0 0%
Sub total 70 384 19 5% 2 3%

Mês Fato 
gerador

Nº de fatos 
geradores

Qtde 
lançamentos

lançamentos 
com erro

% 
Erro

Qtde 
passivos

% 
Passivos

Ago/16

Abn. de 
permanência 1 2 0 0% 0 0%

AQpós 6 18 1 6% 1 17%
AQT 38 135 5 4% 10 26%
FC/CJ 28 17 6 35% 0 0%
Sub total 73 172 12 7% 11 15%

Mês Fato 
gerador

Nº de fatos 
geradores

Qtde 
lançamentos

lançamentos 
com erro

% 
Erro

Qtde 
passivos

% 
Passivos

Set/16

AQPós 3 6 0 0% 0 0%
AQT 44 163 2 1% 6 14%
Aux. 
Alimentação 3 12 1 8% 0 0%

FC/CJ 7 7 0 0% 0 0%
Progr/promo 31 372 10 3% 0 0%
Redistribuição 2 20 1 5% 0 0%
Sub total 90 580 14 2% 6 7%
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Mês Fato 
gerador

Nº de fatos 
geradores

Qtde 
lançamentos

lançamentos 
com erro

% 
Erro

Qtde 
passivos

% 
Passivos

Out/16

Abn. de 
permanência 1 9 0 0% 1 1

AQGrad 1 1 0 0% 0 0
AQPós 1 9 0 0% 1 1
AQT 30 55 2 4% 3 3
ATS 1 9 0 0% 1 1
FC/CJ 10 9 0 0% 0 0
Progr/promo 48 526 28 5% 0 0
Redistribuição 18 13 2 15% 0 0
Sub total 110 631 32 5% 6 6

Mês Fato 
gerador

Nº de fatos 
geradores

Qtde 
lançamentos

lançamentos 
com erro

% 
Erro

Qtde 
passivos

% 
Passivos

Nov/16

Abn. de per-
manência 2 18 0 0% 2 100%

AQGrad 5 6 1 17% 0 0%
AQPós 16 18 1 6% 0 0%
AQT 29 47 9 19% 0 0%
Aux. 
Alimentação 19 36 1 3% 0 0%

FC/CJ 2 2 0 0% 0 0%
Progr/promo 41 406 4 1% 0 0%
Redistribuição 6 2 2 100% 0 0%
Sub total 120 535 18 3% 2 2%

Mês Fato 
gerador

Nº de fatos 
geradores

Qtde 
lançamentos

lançamentos 
com erro

% 
Erro

Qtde 
passivos

% 
Passivos

Dez/16
**

Abn. de per-
manência 2 18 0 0% 0 0%

AQGrad 5 10 1 10% 0 0%
AQPós 19 44 0 0% 0 0%
AQT 59 238 4 2% 2 3%
ATS 1 12 0 0% 1 100%
Aux. alimenta-
ção 19 57 5 9% 0 0%

Aux. 
pré-escolar*** 4 5 1 20% 0 0%

FC/CJ 28 49 13 27% 0 0%
Progr/promo 97 924 27 3% 0 0%
Redistribuição 24 85 6 7% 0 0%
Sub total 258 1442 57 4% 3 1%

** Dados da folha normal e complementar de dez/16
*** O lançamento de auxílio pré-escolar nos meses de jan a dez é automático, mas na folha comple-
mentar de dez é manual
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Mês
Fato 

gerador
Nº de fatos 
geradores

Qtde 
lançamentos

lançamentos 
com erro

% 
Erro

Qtde 
passivos

% 
Passivos

Jun a 
Dez/16

Abn. perma-
nência 10 58 0 0% 5 50%

Adc. insalubri-
dade 1 1 0 0% 1 100%

AQGrad 11 17 2 12% 0 0%
AQPós 48 99 2 2% 2 4%
AQT 235 737 25 3% 25 11%
ATS 3 26 0 0% 3 100%
Aux. alimenta-
ção 41 105 7 7% 0 0%

Aux. pré-es-
colar 4 5 1 20% 0 0%

FC/CJ 136 138 21 15% 0 0%
Progr/promo 287 3011 96 3% 0 0%
Redistribuição 53 131 14 11% 0 0%
Vacância 2 20 0 0% 0 0%
Total 831 4348 168 4% 36 4%

14.7.6.2 Setor de pagamento d inativos e pensionistas

O Setor de Pagamento de Inativos e Pensionistas realizou as seguintes atividades durante o 
exercício de 2016:

a) calculou, processou, realizou lançamentos e fez conferência de 12 folhas de paga-
mentos principais, 48 folhas de pagamento suplementares/eventuais (Pagamento 
de Valores de Passivos, Depósitos Judiciais, Adiantamento de Gratificação Na-
talina, e Gratificação Natalina, Pagamento de Valores de Passivos, Pensão Civil, 
Auxílio Médico-Hospitalar, Diferença de Proventos, Cumprimentos de Decisões Ju-
diciais, 03 folhas de pagamento de acerto ficha financeira, totalizando 63 folhas de 
pagamento processadas durante o exercício de 2016;

b) prestou informações, nos prazos legais, dos valores dos créditos orçamentários 
para o ano corrente, exercícios anteriores, restos a pagar – RAP e créditos suple-
mentares tais como: Levantamentos para o CNJ, CFIN, ASCAUD e CSJT;

c) foram implementadas as alterações mensais atinentes à elaboração da folha de 
pagamento de 399 (285 aposentados e 114 pensionistas), que tiveram efeitos fi-
nanceiros, tais como: Sentenças judiciais, Imposto de renda, Previdência social, 
Pensões alimentícias, Reversões de cotas de pensão civil, Teto constitucional, Gra-
tificação de Natal; 

d) realizou a averbação, exclusão e conferência das relações de descontos mensais 
a serem recolhidos às consignatárias, referentes às associações de servidores, 
empréstimos bancários, seguros de vida e planos de saúde;

e) procedeu à conferência dos comprovantes de rendimentos anuais para fins de de-
claração de ajuste de Imposto de Renda;

f) prestou a conferência da DIRF (Declaração de Imposto de Retido na Fonte) anual 
do Tribunal Regional do Trabalho;
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g) expediu contracheques mensais e enviou para os aposentados e pensionistas;

h) elaborou as Ordens Bancárias dos pagamentos, enviou à Divisão de Contabilidade 
para apropriação;

i) calculou média aritmética para apuração dos proventos de aposentadoria na ins-
trução dos processos;

j) prestou informações quanto aos relatórios de auditoria interna;

k) instruiu processos administrativos e judiciais, inclusive quando solicitado pela Jus-
tiça Federal, Advocacia Geral da União e Tribunal de Contas da União;

l) elaborou diversas planilhas e relatórios para auditorias externas oriundas do CSJT, 
CNJ, TST e TCU e auditoria interna para o Controle Interno;

m) expediu Certidões de Tempo de Contribuição (CTC), Declarações e Certidões di-
versas referente aos Juízes Inativos e Pensionistas;

n) expediu planilhas de atualização para cálculos de passivos e atividades diversas;

o) respondeu e criou diversos Processos Administrativos no Sistema de Protocolo 
Integrado da 2ªInstância (uma média de 46 processos administrativos);

p) realizou o atendimento presencial de diversos Inativos, pensionistas e advogados.

14.7.6.3 Setor de pagamento de Magistrados, indenizações e benefícios

O Setor de Pagamento de Magistrados, Indenizações e Benefícios realizou as seguintes ativi-
dades durante o exercício de 2016:

a) informou, observando os prazos legais, os valores dos passivos orçamentários 
para o ano corrente bem como os passivos de exercícios anteriores, restos a pagar 
(RAP): valores referentes à indenização de transporte, abono de permanência, au-
xílio alimentação, auxílio natalidade, ajuda de custo, auxílio funeral e ressarcimen-
tos com transporte, auxílio moradia de juízes ativos e servidores;

b) processou, calculou, efetuou lançamentos e conferiu 12 folhas de pagamentos prin-
cipais, 12 folhas de pagamentos de diárias, 62 folhas de pagamentos suplementares/
eventuais (adiantamento de gratificação natalina, gratificação natalina, férias, auxí-
lio natalidade, auxílio alimentação, auxílio moradia, ressarcimento com transporte, 
gratificação encargo de curso e concurso, gratificação por acúmulo de jurisdição) e 
de despesas de restos a pagar e/ou exercícios anteriores, totalizando 86 folhas de 
pagamento processadas durante o exercício de 2016, numa média de 7 folhas/mês;

c) executou as alterações mensais atinentes à elaboração da folha de pagamento de 83 
juízes ativos que tenham efeitos financeiros, tais como: alteração na tabela do imposto 
de renda, subsídio, abono de permanência, pensão alimentícia, limite constitucional, 
férias, gratificação de natal, diárias, substituição de juiz, ressarcimento com transporte 
terrestre e aéreo, auxílio funeral, ajuda de custo, reembolso com passagens, auxílio 
moradia e gratificação por acúmulo de jurisdição e dentre outros, bem como, as altera-
ções mensais atinentes à elaboração da folha de pagamento de servidores ativos que 
tenham efeitos financeiros como as diárias, indenização de transporte, auxílio natalida-
de, auxílio moradia e ajuda de custo, ressarcimento com combustível;
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d) averbou, excluiu e conferiu os descontos mensais a serem recolhidos às consig-
natárias, referentes às associações, empréstimos bancários, seguros de vida e 
planos de saúde;

e) conferiu os comprovantes de rendimentos anuais para fins de declaração de ajuste 
de imposto de renda e a DIRF (Declaração de Imposto de Retido na Fonte) anual 
do Tribunal Regional do Trabalho;

f) emitiu contracheques mensais, quando solicitado;

g) confeccionou e conferiu ordens bancárias dos pagamentos e encaminhou através 
do PROAD à Divisão de Contabilidade para apropriação;

h) elaborou as planilhas e relatórios para auditorias do Controle Interno;

i) calculou e informou valores referentes às margens consignáveis de magistrados;

j) registrou o histórico financeiro de todas as alterações ocorridas nas folhas de paga-
mento no Sistema Mentorh;

k) prestou informações em processos administrativos e judiciais, inclusive quando 
solicitadas pela Justiça Federal, Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da 
União ao CNJ, CSJT e a CCAUD;

 
l) elaborou e expediu certidões de tempo de contribuição, declarações e certidões 

diversas referente aos juízes ativos e ex-classistas;

m) expediu 16 (dezesseis) memorandos;

n) elaborou planilhas de atualização para cálculos de passivos e atividades diversas;

o) envio de folhas de pagamento para publicação no Portal da Transparência.

14.7.7 diViSãO dE RECURSOS hUMAnOS

A Divisão de Recursos Humanos esteve ligada, em 2016, à Secretaria de Gestão de Pessoas e 
possuiu sob sua subordinação direta o Setor de Avaliação Funcional, o Setor de Recrutamento, 
Seleção e Aproveitamento e o Setor de Informações Funcionais. Estão vinculadas diretamente 
a esta divisão, as atividades relativas à Gestão de Pessoas por Competências, às relativas à 
coordenação do projeto piloto e à implantação do teletrabalho no âmbito deste TRT7, a partici-
pação no projeto de migração dos dados relativos ao sistema de recursos humanos atualmente 
utilizado por este Regional (Mentorh) e o novo sistema a ser adotado no Judiciário Trabalhista 
(SIGEP), bem como às atividades relativas ao processo de recadastramento.

14.7.7.1 Setor de Avaliação Funcional

Durante o ano de 2016, foram promovidas por este Setor de Avaliação Funcional as se-
guintes atividades:

a) análise dos processos de concessão da vantagem relativa ao Adicional de Qua-
lificação por curso de Pós-Graduação e por ações de treinamento a servidores 
deste colendo Regional, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 11.416/2006, na 
Portaria Conjunta nº 1/2007 e nos Atos TRT 7ª Região nº 164/08, que alterou o de 
nº 138/07:
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- 02 Processos de Adicional de Qualificação em decorrência de conclusão de 
Mestrado;

- 68 Processos de Adicional de Qualificação em decorrência de conclusão de cur-
sos de Especialização;

- 288 Processos de Adicional de Qualificação por ações de treinamento;

- Total – 358 processos;

b) apreciação dos processos relativos à Progressão e Promoção funcionais, Estágio 
Probatório e Estabilidade dos servidores deste Tribunal, de acordo com o disposto 
no Ato nº 19/2009;

c) envio das fichas de avaliação de desempenho funcional e de desempenho no estágio 
probatório aos servidores, com vistas à movimentação na carreira e à aprovação no 
estágio probatório, com a observância do prazo estabelecido no referido ato;

d) processamento das informações que geraram as exposições de motivos mensais, 
totalizando:

- (11 coletivos + 1 individual) Processos de Estágio Probatório e Estabilidade (86 
servidores);

- (13 coletivos + 2 individuais) Processos de Progressão e Promoção (425 servidores);

- Total – 24 processos coletivos + 3 individuais;

e) edição de 20 Atos e 13 Portarias de Progressão e Promoção Funcional, Estágio 
Probatório e Estabilidade;

f) providências para a publicação dos 33 atos administrativos, no Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho;

g) atendimento permanente aos servidores em consultas formais e/ou informais, 
visando dirimir dúvidas quanto ao adicional de qualificação e à legislação de 
pessoal de competência deste setor, bem como em relação à quantidade de 
horas existentes e não utilizadas ainda para a percepção do mesmo;

h) regularização, de ofício, da situação dos servidores redistribuídos pra este 
TRT7, com vistas à implementações em folha de pagamento, da continuidade da 
percepção dos adicionais de qualificação implantados no órgão de origem, como 
também a emissão de certidões, constando os dados relativos aos adicionais e 
movimentações funcionais dos servidores redistribuídos para outros regionais;

i) expedição de Declarações e Certidões da área de sua competência, conforme 
requeridas;

j) alimentação no Sistema de Recursos Humanos - Mentorh, dos dados referentes 
aos adicionais e movimentação na carreira, concedidos por este Tribunal, aos 
servidores integrantes do Quadro Permanente de Pessoal deste Regional, jun-
tamente com o arquivamento das informações decorrentes destes, no Sistema 
de Assentamentos Funcionais.
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14.7.7.2 SEtOR dE inFORMAçÕES FUnCiOnAiS

No exercício de 2016, o Setor de Informações Funcionais providenciou os seguintes expedientes:

a) cadastramento das informações de servidores integrantes do quadro permanente 
deste Tribunal, contemplando: nomeação de cargo efetivo, nomeação/designação 
para exercício de cargo/função comissionados e respectivos termos de opção de 
servidores do Quadro Permanente, vantagens pessoais, averbações de tempo de 
serviço/contribuição, abono de permanência, exoneração, vacância, demissão e 
auxílios assistenciais, tais como: inclusão de abatimento no imposto de renda, auxílio 
natalidade, auxílio creche, pensão alimentícia, FunprespJud;

b) registros relativos ao dados dos servidores de outros órgãos, que vem para ter exer-
cício neste Regional (servidores cedidos/removidos/exercício provisório), no Sistema 
de Gerenciamento de Recursos Humanos (Mentorh), com as anotações acerca da 
sua vida funcional, tais como: cessão, remoção, frequência, diárias, designação/no-
meação de função comissionada/cargo em comissão, afastamentos, benefícios; 

c) inclusão da vida funcional dos servidores redistribuídos para este Regional, ou 
seja, desde a nomeação até as últimas anotações ocorridas, em seu órgão de ori-
gem, antes da sua redistribuição;

d) remessa da documentação dos servidores que foram redistribuídos para outros órgãos;

e) prestação de informações acerca da origem dos cargos, com o intuito de subsidiar 
os processos de redistribuição;

f) consignações nos assentamentos individuais das informações relativas aos atos e 
portarias expedidos pelas autoridades administrativas, além das decisões constan-
tes dos processos administrativos de interesse dos servidores, bem como a pres-
tação de informações nos processos de interesse dos mesmos, quando se fizerem 
necessárias à instrução dos autos;

g) inclusão nos registros funcionais dos servidores que fazem jus ao adicional de in-
salubridade, periculosidade e raio X; 

h) expedições de Certidões de Tempo de Serviço/Contribuição e demais certidões 
solicitadas pelos servidores em decorrência das vacâncias dos cargos, tendo como 
base as informações constantes dos seus assentamentos funcionais e dossiês;

i) acompanhamento e controle da força de trabalho desta Corte Trabalhista, em ob-
servância aos percentuais estabelecidos pela Resolução nº 63/2010; 

j) geração de relatórios, bem como o preenchimento de formulários para unidades ad-
ministrativas internas e outros órgãos externos (CNJ, CSJT, TCU e TST), contendo 
informações da força de trabalho, dos cargos efetivos providos ou não, funções e 
cargos comissionados ocupados ou vagos, servidores em exercício neste Regio-
nal, servidores do quadro permanente em atividade em outros órgãos, das áreas 
de atuação dos servidores, dentre outras;

k) envio eletrônico de informações para WEB, na página da transparência, relativas 
aos dados de competência deste Setor de Informações Funcionais;
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l) remessa de informações e frequência dos servidores cedidos, removidos e em exercício 
provisório de outros Órgãos, que se encontram em atividade nesta Corte Trabalhista;

m) manutenção da estrutura do Tribunal, juntamente com suas alterações, dentro do 
Sistema de Recursos Humanos - Mentorh, para subsidiar o funcionamento dos 
outros sistemas administrativos deste Regional;

n) adequação e ajustes das tabelas do Sistema Mentorh para a migração dos dados 
para o novo Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP);

o) atendimento das solicitações feitas através do Proad – prestando as informações 
necessárias e arquivando os documentos no Sistema de Assentamentos Funcionais.

14.7.7.3 SEtOR dE RECRUtAMEntO E SElEçãO

O Setor de Recrutamento, Seleção e Aproveitamento foi responsável, durante o ano de 2016, 
pelas seguintes atividades:

a) fiscalização do contrato 15/2013, celebrado entre o Centro de Integração Empresa-
Escola – CIEE e o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, cujo objeto é a 
contratação do primeiro como agente de integração entre o Tribunal e as institui-
ções de ensino, com vistas à realização de estágio de estudantes de nível médio 
e superior;

b) realização de procedimentos relativos à contratação, cadastramento em bancos 
de dados, lotação, envio de ficha de encaminhamento, renovação e alteração de 
contratos, marcação e controle de períodos de recesso remunerado, recebimento 
e registro no site do CIEE de relatórios periódicos de atividades, emissão de decla-
rações de estágio, folha de pagamento mensal, desligamento e demais atividades 
relacionadas aos estagiários contratados através do CIEE. O TRT7 encerrou o ano 
de 2016 com um total de 307 (trezentos e sete) estagiários, dos quais 196 (cento 
e noventa e seis) de nível superior e 111 (cento e onze) de nível médio, cumprindo 
uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com direito a Bolsa-Auxílio de R$ 
780,00 (Nível Superior), R$ 450,00 (Nível Médio) e Auxílio-Transporte de R$ 2,60 
por dia estagiado;

 
c) controle do Convênio do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região com o Gover-

no do Estado do Ceará – Programa Primeiro Passo, realizando a lotação dos esta-
giários nas unidades judiciárias e administrativas do Tribunal e o envio da frequência 
mensal para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, para 
fins de pagamento dos estudantes;

d) emissão de Identidade Funcional de servidores, quando solicitadas através do Proad;

e) recebimento e conferência de documentos e certidões negativas de servidores no-
meados/designados para o exercício de cargos comissionados/funções comissionadas;

f) recebimento e conferência de documentação de servidores redistribuídos, removidos, 
cedidos e em exercício provisório neste Regional;

g) emissão de certidões de aprovação em concurso público de servidores, mediante 
solicitação;

h) atendimento ao público interno e externo presencialmente e por telefone.
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15 diREtORiA dO FÓRUM AUtRAn nUnES

15.1 Coordenadoria Administrativa e Judiciária do Fórum Autran 
nunes

No ano de 2016 a COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA DO FÓRUM AU-
TRAN NUNES primou em oferecer a todos aqueles que acorreram a esta Casa de Justiça 
um excelente atendimento e um excepcional serviço, proporcionando melhores condições de 
trabalho aos Servidores e Magistrados desta Justiça especializada, em consonância com a 
Missão do TRT7, observando sempre as metas estabelecidas pelo Planejamento Estratégico 
do E. TRT da 7ª Região.

Este apresenta de forma sucinta as atividades realizadas diariamente por esta Coordenadoria 
durante o ano de 2016, enumerando as principais ações exercidas.

a) planejou, coordenou e fiscalizou os trabalhos concernentes aos serviços adminis-
trativos do Fórum desenvolvidos pelos seus servidores, estagiários e funcionários 
de empresas terceirizadas;

b) acompanhou e fiscalizou o serviço de terceirização de limpeza através de um ge-
renciamento eficaz e minucioso, implementando novas rotinas e técnicas de apri-
moramento dos resultados, o que tornou bem mais produtivo o trabalho dos 16 
serventes e 02 supervisores disponibilizados pela empresa;

c) executou o acompanhamento e a fiscalização do serviço de terceirização de movi-
mentação interna de bens nas dependências do Fórum, dirigindo os serviços dos 
03 terceirizados da capatazia; 

d) acompanhou e fiscalizou o contrato de prestação de serviço de manutenção de 
jardim nas dependências do Fórum Autran Nunes;

e) supervisionou os serviços prestados neste complexo forense através de minuciosa 
fiscalização diária o que imprimiu excelente qualidade aos resultados obtidos;

f) solicitou tempestivamente aditivo para os seguintes processos: Serviço de Desinse-
tização e Desratização, Terceirização da Vigilância, Extintores de Incêndio, Manu-
tenção de Central Telefônica, Embratel, Telemar;

g) solicitou tempestivamente a abertura dos seguintes processos: Fornecimento de 
Água Mineral, Serviço de Limpeza e Conservação, Serviço de Capatazia, Serviço 
de Desinsetização e Desratização, Manutenção do Jardim; 

h) fiscalizou e acompanhou os contratos pertinentes aos serviços sob a sua respon-
sabilidade: Serviço de Limpeza e Conservação, Serviço de Desinsetização e Des-
ratização, Manutenção de Central Telefônica, Serviço de Telefonia, Manutenção de 
Jardim e Fornecimento de Água Mineral, bem como emitiu os respectivos atestos;

i) atendeu com presteza, sigilo e eficiência as chamadas telefônicas internas e exter-
nas endereçadas à Central de PABX do Fórum;

j) efetivou o traslado de processos das Varas Trabalhistas para o Arquivo do Fórum, 
bem como para o galpão do Arquivo localizado na Paupina;
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k) prestou apoio à retirada dos bens inservíveis para os imóveis alugados no municí-
pio do Eusébio, inclusive com a disponibilização de serviço de capatazia;

l) conferiu apoio aos órgãos que se encontram instalados e desempenham suas ativi-
dades dentro deste Complexo Forense, quais sejam, Banco do Brasil S/A e Caixa 
Econômica Federal;

m) prestou apoio à Sindissétima na comemoração ao Dia Internacional da Mulher;

n) prestou suporte ao trabalho realizado pela Comissão de Responsabilidade Socio-
ambiental – ECOSSÉTIMA para o recolhimento de material reciclável no Fórum Au-
tran Nunes, bem como acompanhou o devido repasse do material recolhido para a 
Instituição responsável pela reciclagem;

o) promoveu reparos em divisórias, balcões, colméias e portas destinadas às Varas e 
setores do Fórum;

p) promoveu a apresentação do Coral Sétima Voz em diversas comemorações reali-
zadas no Fórum, destacando-se a solenidade do dia Internacional da Mulher, o Dia 
das Mães, o Dia do Servidor Público e a Semana da Saúde;

q) dispensou total apoio à Comunicação Social e Cerimonial do TRT nos procedimen-
tos de montagem de tenda e equipamento de som, para as cerimônias realizadas 
no Fórum (Semana da Saúde);

r) promoveu a organização e o controle de documentos e publicações;

s) dando continuidade ao trabalho desempenhado no ano anterior, foi dedicado total 
apoio administrativo e operacional ao desempenho das atividades desenvolvidas 
no consultório médico, bem como nos serviços de psicologia, assistência social e 
fisioterapia;

t) suporte ao Setor de Segurança na definição das instalações e controle de fiscaliza-
ção dos Portais Eletrônicos na portaria do Prédio Dom Helder Câmara;

u) desempenhou efetivo controle nos almoxarifados de material de limpeza, expe-
diente e manutenção do Fórum, objetivando maior eficácia da fiscalização dos 
mesmos;

v) providenciou o acondicionamento de papel A4 no depósito do Ed. Dom Hélder Câ-
mara, como também a distribuição sistemática às Varas Trabalhistas e demais Se-
tores do Fórum Autran Nunes, procurando cumprir a meta estabelecida pelo CNJ;

w) elaborou planilha de acompanhamento e controle rigoroso de consumo de Papel 
A4 no Fórum, repassando mensalmente todas as informações à Divisão de Mate-
rial e Patrimônio;

x) providenciou a distribuição sistemática às Varas Trabalhistas e demais Setores do 
Fórum Autran Nunes de café e açúcar, atendendo a demanda e repassando men-
salmente todas as informações à Divisão de Material e Patrimônio;

y) deu continuidade ao efetivo controle de entrada e utilização do material de limpeza 
disponibilizado pela empresa terceirizada, observando não somente a quantidade, 
mas a qualidade dos mesmos de acordo com as exigências do edital licitatório; 
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z) fiscalizou a utilização adequada de equipamentos de segurança das empresas 
terceirizadas, bem como supervisionou a limpeza externa dos vidros do Ed. Dom 
Hélder Câmara observando as normas de segurança do trabalho;

aa) todos os recebimentos, transferências e devoluções de material permanente fo-
ram rigorosamente acompanhados e controlados;

ab) as solicitações de aquisição ou conserto de móveis e equipamentos das diversas 
Varas e Diretorias deste Fórum foram analisadas e encaminhadas à Diretoria de 
Material e Patrimônio;

ac) suporte à Divisão de Material e Patrimônio no recebimento dos móveis devolvidos 
das Varas Trabalhistas e demais Setores do Fórum Autran Nunes;

ad) autorizou a entrada de empresas prestadoras de serviço, bem como de servidores 
fora do horário de expediente para a execução de trabalhos;

ae) procedeu ao controle da frequência dos servidores em sistema eletrônico, infor-
mando as folgas, licenças e demais ocorrências;

af) suporte às reuniões do Corregedor - Regional, Juiz Diretor do Fórum e demais 
juizes, Coordenadora Administrativa e Judiciária, Diretores das Varas do Trabalho 
e Diretora da SAOF para tratar de assuntos diversos;

ag) suporte a diversas palestras e encontros realizados na sala da Diretoria do Fórum, 
durante a Semana da Saúde;

ah) foram realizadas reuniões periódicas com o Juiz Diretor do Fórum, onde foram 
discutidas rotinas e encontradas soluções para problemas existentes nesta Casa 
Trabalhista, tendo como objetivo primordial melhorar a prestação dos serviços;

ai) elaboração da escala de plantão judicial do ano de 2017, após sorteio realizado na 
presença dos diretores das Varas Trabalhistas; 

aj) atendeu ao público, prestando-lhe informação em geral;

ak) recebeu, cadastrou e distribuiu as Cartas Precatórias Físicas e Eletrônicas;

al) elaborou e enviou ofícios ao Juízo deprecante informando o destino das Cartas 
Precatórias distribuídas;

am) realizou o recebimento e redistribuição de processos;

an) recebeu e distribuiu Processos originários da Justiça Estadual e Federal;

ao) elaborou ofícios e memorando, quando necessários;

ap) nas hipóteses de reclamação a termo, encaminhou previamente o interessado ao 
sindicato da correspondente categoria profissional, conforme determina art. 15 da 
Consolidação dos Provimentos do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região;

aq) reduziu a termo as Reclamações Verbais, no total de 319;

ar) expediu Certidões de Feitos Trabalhistas, bem como de prática forense aos 
advogados;
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as) realizou a conferência dos documentos apresentados pelos advogados e partes 
cadastrados no Portal de Serviço, arquivando-os;

at) prestou total assistência aos advogados com relação às dúvidas surgidas com a 
utilização do Portal de Serviços, bem como do Processo Judicial Eletrônico – PJe/JT 
1º Grau, através de servidores e estagiários capacitados para orientá-los no envio das 
petições pelos referidos sistemas, prestando informações, disponibilizando pontos 
de acesso, bem como validando cadastros inconsistentes de advogados;

au) digitalizou e juntou peças e documentos das partes não assistidas por advogados 
no sistema Pje-JT;

av) continuou com os serviços de malote, realizando, entre outras atividades, o rece-
bimento e protocolo de processos judiciais ou administrativos que necessitam ser 
transportados de diversos Setores da sede do TRT7 e das Varas do Trabalho do 
interior, através de malote registrado e lacrado.

15.1.1 Setor de Arquivo do Fórum Autran nunes

O Setor de Arquivo do Fórum Autran Nunes possui em seu quadro 03 (três) servidores e 
02 (dois) estagiários, sendo um de nível superior da área de Biblioteconomia e outro de 
nível médio, que desenvolvem atividades de recebimento, conferência, guarda e conser-
vação de processos arquivados definitivamente pelas Varas da capital, bem como realiza 
atendimento ao público, às determinações dos Srs. Juízes e às solicitações dos servidores 
das Varas do Trabalho.

a) possui seu acervo situado à Rua Perolina de Morais, nº 280, Km 13 da BR 116, 
Paupina / Messejana, tendo aproximadamente 784 (setecentas e oitenta e qua-
tro) estantes ocupadas com 36 caixas-arquivo cada uma, perfazendo um total de 
28.224 (vinte e oito mil, duzentas e vinte e quatro) caixas. Cada caixa contém, em 
média, 25 processos, tendo um número aproximado de 705.600 (setecentos e cin-
co mil e seiscentos) processos sob nossa guarda. Dispomos somente de mais 56 
estantes para o recebimento de caixas-arquivo que serão enviadas pelas Varas no 
transcorrer do ano vindouro;

b) possui 10.200 (dez mil e duzentos) processos alocados em estantes, analisados 
individualmente à luz do Ato 78/02, isto é, levando em consideração o prazo de 05 
(cinco) anos para expurgo; 

c) recebeu, neste ano, um número de 4.234 (quatro mil, duzentas e trinta e quatro) 
caixas-arquivo remetidas pela Varas do Trabalho da capital, conferidas e devida-
mente registradas no sistema. Número expressivo mesmo com a limitação do es-
paço físico do setor;

d) abriu e conferiu, individualmente, cada uma das caixas citadas no item anterior, 
verificando possíveis equívocos no ato de arquivar;

e) atendeu prontamente às solicitações das Varas quanto ao esclarecimento de dúvidas 
no momento de arquivar processos e quanto à utilização da tabela de temporalidade, 
bem como atendeu outras solicitações pertinentes às atividades arquivísticas;

f) procedeu à devolução, para as Varas, de mais ou menos 334 processos mediante 
desarquivamento, via sistema SPT1;
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g) prestou informações e esclarecimentos solicitados pelos usuários em geral através 
do telefone e a todos aqueles que se dirigiram ao Setor;

h) manteve sob sua guarda documentos originários da Diretoria do Fórum; 

i) atendeu a todas as determinações de desarquivamento dos srs. Juízes;

j) atendeu às partes e aos srs. Advogados, em número aproximado de 490 agen-
damentos, consultas aos processos, bem como disponibilizou um servidor para 
acompanhá-los na retirada de fotocópias, de modo que seja assegurado o retorno 
dos autos ao Setor e à sua respectiva caixa.

15.1.2 Setor de zeladoria do Fórum Autran nunes

a) promoveu o acompanhamento sistemático da documentação contábil, trabalhista, tribu-
tária e previdenciária do Contrato de Limpeza e Conservação do Fórum Autran Nunes;

b) promoveu o acompanhamento sistemático da documentação contábil, trabalhista, 
tributária e previdenciária do Contrato de Movimentação Interna nas Dependências 
do Fórum Autran Nunes;

c) acompanhou, organizou e fiscalizou efetivamente a limpeza diária de 18 Varas, 
portarias, estacionamentos, subsolos, salões de espera, escadas, áreas externas, 
banheiros públicos, subsolos, refeitórios e banheiros dos terceirizados, Setor Médi-
co, Central de Mandados, Central de Atendimento, Manutenção, Gráfica, Setor de 
Apoio do Fórum, Vara de Execuções, Arquivo do TRT e do Fórum, Setor de Segu-
rança, almoxarifados, passarela, PABX e Diretoria do Fórum;

d) promoveu a limpeza sistemática do Galpão do Acervo Arquivístico do Fórum;

e) gerenciamento e fiscalização do contrato de fornecimento de água mineral, com 
acompanhamento sistemático da entrega de água mineral a todas as Varas e Se-
tores do Fórum;

f) gerenciamento e fiscalização do contrato de Dedetização, Desratização e Descu-
pinização do edifício Dom Hélder Câmara, com elaboração de relatório pertinente;

g) gerenciamento e fiscalização do contrato de Dedetização, Desratização e Descu-
pinização do Edifício Anexo e do imóvel na avenida Tristão Gonçalves, com elabo-
ração de relatório pertinente;

h) gerenciamento e fiscalização do Contrato de Manutenção da central telefônica 
existente no Fórum Autran Nunes, inclusive com a implantação de medidas neces-
sárias para o cumprimento da Meta prioritária nº 06 do CNJ;

i) promoveu análises e planejamento de consumo de materiais de copa e de higiene 
pessoal;

j) procedeu a formalização de reclamações e fiscalização de todos os serviços efe-
tuados por empresas contratadas por ocasião do cumprimento das garantias dos 
serviços prestados;

k) elaborou Termos de Referência e Pesquisa de Preço dos contratos sob a sua 
responsabilidade; 
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l) colaborou na organização dos eventos de confraternização dos servidores e 
terceirizados no Fórum Autran Nunes;

m) promoveu a entrega sistemática de Papel A4 às Varas e Setores do Fórum Autran 
Nunes, promovendo o cumprimento da Meta prioritária nº 06 do CNJ;

n) sistematizou o recolhimento, armazenamento e envio à Instituição credenciada 
pelo TRT de todo o material de reciclagem do Fórum;

o) promoveu o transporte diário dos malotes do TRT para o Setor de Distribuição do 
Fórum e vice-versa;

p) providenciou o transporte de materiais de consumo a todas as Varas e Setores do Fórum;

q) providenciou a entrega de café e açúcar às Varas e Setores do Fórum;

r) executou o transporte de materiais de informática solicitados pelo SPD;

s) descarregou e transportou os bens patrimoniais solicitados pela DMP.

15.1.3 núcleo de distribuição e Cumprimento de Mandados

O presente relatório tem como objetivo abordar o desenvolvimento das atividades do NDCM 
durante o ano de 2016, servindo de parâmetro para a avaliação, manutenção, alteração ou 
implantação de políticas que visem o aperfeiçoamento dos trabalhos, concorrendo para a re-
alização da justiça nos conflitos decorrentes das relações de trabalho, de forma célere e efe-
tiva, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania, MISSÃO deste Regional 
definida em seu planejamento estratégico. 

Inicialmente ressaltamos os fatos de maior relevância ocorridos no decorrer de 2016 e que 
tiveram grande impacto nesta Unidade:

a) alteração do status de SETOR para NÚCLEO, o que alterou a Função Comissiona-
da da Chefia de FC 5 (Assistente de Secretário) para FC -6 (Coordenador de Núcleo);

b) a transformação da Função Comissionada FC – 3 para FC -1;

c) alteração do Oficial de Justiça ocupante da chefia e respectivo substituto. O chefe 
atual é Marcelo Câmara Benevides e a Substituta Gabriela Dantas de Castro Lima;

d) vacância da Oficiala de Justiça STELLA PAIVA DE AUTRAN NUNES, por posse em 
outro cargo inacumulável, cuja vaga está pendente de provimento até a presente 
data, ou seja, estamos com a força de trabalho reduzida em mais 1 (um) Oficial de 
Justiça neste Setor;

e) foram formalizados, pelo conhecimento desta Chefia, três pedidos de aposentado-
ria de Oficiais de Justiça lotados nesta Unidade;

f) deslocamentos provisórios de Oficiais de Justiça deste Núcleo para cumprimento 
emergencial e transitório de mandados nas VTs da Região Metropolitana e interior, 
o que causa aumento na carga de trabalho dos Oficiais que remanescem em nos-
so já reduzido quadro funcional, quase sempre com gastos extras, não suportados 
pelas eventuais diárias recebidas;
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g) ressalte-se, no que se refere aos deslocamentos provisórios do item 6, o auxílio 
prestado por diversas semanas à Vara do Trabalho do Eusébio, cujo Oficial de Jus-
tiça pediu vacância do cargo ante o volume de trabalho ali enfrentado;

h) retorno do estagiário, que antes se encontrava lotado na 12ª Vara do Trabalho de Fortaleza;

i) descoberta de falha no sistema do Pje, que estava ocasionando a devolução da 
certidão do Oficial de Justiça a processo sem qualquer relação com aquele o cor-
respondente ao mandado. Aparentemente o problema foi resolvido pela Tecnologia 
de Informação deste TRT;

j) implantação do sistema de estatística do TRT (SICOND) tanto para solicitações 
como para consultas sobre a produtividade dos Oficiais de Justiça;

k) alteração no critério de distribuição de mandados físicos (Sistema SCEM), de CEP 
para bairro, com vistas a uniformizar com os mandados eletrônicos (Pje).

QuaDro De serViDores Do NDCM

Apresentamos abaixo a relação dos Oficias de Justiça Avaliadores Federais lotados no SDCM 
no dia 31/12/2016, no total de 45 (quarenta e cinco) – 01 (um) Oficial a menos que no ano ante-
rior, bem como dos servidores internos, no total de 3(três), e de estagiário, no total de 01 (um). 

Esclarecemos que, conforme informado no Relatório do ano anterior, as quantidades de ser-
vidores internos e de Oficiais de Justiça aqui lotados SÃO INSUFICIENTES para atender com 
qualidade à demanda de mandados expedidos pelas dezoito Varas do Trabalho de Fortaleza, 
nos dois meios – físico e eletrônico -, estando todos os profissionais que aqui trabalham 
sobrecarregados com o serviço, o que têm provocado transtornos e falhas no cumprimento 
e acompanhamento dos mandados, com a consequente perca de prazos, o que ocasiona 
prejuízos ao bom andamento processual.

Ressaltamos que o percentual de disponibilidade é em torno de 80% (oitenta por cento) 
durante o mês, pois temos que considerar as variáveis de afastamento como férias, licenças, 
designação provisória para outra comarca, trabalhos especiais (greves, mandados mais 
complexos, etc).

OFICIAIS LOTADOS NO SDCM EM 31/12/2016
Alexandre Freire Figueiredo
Ana Cláudia Girão Nogueira
Ana Lima Chaves Gurgel
Ana Paula Fontenele Sampaio Perdigão
Antônio Bianor Neto Pinheiro
Antônio César da Silveira Campos
Argélia Barroso Pinto
Caio Leonardo Lucas Rocha
Carlinda Maria Ramalho
Carlos Eduardo Furtado Pinto
Clara Augusta da Costa Aranha Saker
Clarke Rodrigues de Sousa
Clauderle Fátima Pereira Chaves
Claudionora Pires dos Santos
Daniela Greice Ceppe De Almeida
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OFICIAIS LOTADOS NO SDCM EM 31/12/2016 (cont.)
Danilo Santos Ferraz
Débora Vírginia Sales Rodrigues
Elena Campos Dell Orto
Érika Maria de Carvalho Cyrino
Fábia Maria Araújo Mendonça
Flávia Aguiar Cabral Furtado Pinto
Francisco de Assis Machado Costa
Francisco José Bezerra Soares
Gabriela Dantas de Castro Lima 
(Coordenadora Substituta Do Ndcm)
Gileno Melo Sabóia
Ilona dos Reis Facchini
Kelma Lara Costa Rabelo Lima
Luana Sávia Araújo Aires
Marcelo Câmara Benevides - Coordenador do NDCM
(Acumula Atividades Internas)
Márcia Cavalcante Campos
Márcia Escolastica Barroso Melo
Maria Adalmira Aguiar Arcanjo
Maurício Aguiar Santos
Mônica Maria Farias de Castro
Norberto Camelo Mesquita
Olga Lúcia Espíndola Freire Maia
Paulo Romero Abrantes De Oliveira
Rafael do Carmo Barreto
Raquel Braga Olinda
Rômulo Raulison de Oliveira
Sandra Mara Ferreira Andrade
Socorro de Maria Mendonça Oliveira
Tarcisio Monteiro De Vasconcelos
Teresa Elisabeth Peres Holanda
Vanessa Melo Moreira De Deus

SERVIDORES DE APOIO DIRETO LOTADOS NO SDCM EM 31/12/2016

Ana Paula Gomes Callado
Antônio Gonzaga da Silva
Edilmo Bezerra de Sousa

ESTAGIÁRIO LOTADO NO NDCM EM DEZEMBRO DE 2016

HITALO ANANIAS
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A seguir, informamos os dados registrados pelo sistema SCEM, os quais representam apenas os 
dados dos mandados físicos, pois não há relatórios gerados para os mandados eletrônicos (PJe).

eVolução Da Distribuição De manDaDos JuDiciais - físicos

emissão e cumprimento De manDaDos

abaixo o QuaDro comparatiVo De manDaDos físicos recebiDos e cumpriDos nos anos De 2014 e 2015.

VARA DO TRABALHO
AUTUADOS

(RECEBIDOS)
CUMPRIDOS

(DEVOLVIDOS)

2015 2016 2015 2016

1ª 278 445 262 437

2ª 457 610 487 606

3ª 440 574 457 553

4ª 740 448 676 525

5ª 457 348 491 362

6ª 655 365 633 424

7ª 228 201 238 196

8ª 165 121 170 134

9ª 393 404 395 414

10ª 481 322 446 360

11ª 344 286 378 325

12ª 558 343 579 341

13ª 235 194 264 206

14ª 622 407 637 423

15ª 30 25 29 26

16ª 2 2 3 2

17ª 0

18ª 0

22ª 
(Vara do Interior 
- Hasta Pública)

0

30ª 
(Vara do Interior 
- Hasta Pública)

3 3

31ª 
(Vara do Interior 
- Hasta Pública)

0

32ª 
(Vara do Interior 
- Hasta Pública)

0

TOTAL 6088 6087 6148 5334
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eVolução Da Distribuição De manDaDos JuDiciais – PJE

Após implementada a versão 1.4.8 no PJe, ainda no ano de 2014, trazendo a possibilidade de 
consulta a mandados distribuídos por Oficial de Justiça, foi elaborado pelo Setor uma planilha 
de controle e acompanhamento dos mandados expedidos neste sistema, cujos quantitativos 
transcrevemos abaixo.

Pje-JT - 2016
Mês Mandados Distribuídos

Janeiro **
Fevereiro 1397
Março 1677
Abril 1762
Maio 2266
Junho 2138
Julho 2012
Agosto 1821
Setembro 1707
Outubro 1498
Novembro 1655
Dezembro 793
Total 18726

**Janeiro/2016 sem valores lançados na planilha.

Pje-JT - 2015

Mês Mandados Distribuídos
Janeiro **
Fevereiro 1275
Março 1476
Abril 1269
Maio 1410
Junho 1229
Julho 975
Agosto 582
Setembro 1191
Outubro 1796
Novembro 1715
Dezembro 852
Total 13770

**Janeiro/2016 sem valores lançados na planilha.

total teórico De manDaDos recebiDos e cumpriDos no ano De 2016:

Físicos 6.087
Eletrônicos 18.726
Total 24.813

Obs.: Excluido da contagem o mês de janeiro de 2016, que estava sem valores lançados na planilha.
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16 diREtORiA dO FÓRUM tRAbAlhiStA dO CARiRi

A Diretoria do Fórum Trabalhista da Região do Cariri foi criada através da Resolução n.º 
308/2009 do Tribunal Pleno, com vigência a partir do dia 18 de março de 2010, tendo a regula-
mentação das suas atividades administrativas e judiciais sido definida por meio das Portarias 
nºs 01, 02 e 03 do ano de 2010. 

O veículo oficial Sentra da marca Nissan, de placa NRB 7951, foi utilizado em apoio as comiti-
vas do Tribunal recebidas na região e aos magistrados, bem assim teve os seguintes registros:

a) manutenção preventiva de 25.000 Km realizada no dia 1/4/2016;

b) quilometragem total percorrida durante todo o ano de 2016: 4.262 (quatro mil du-
zentos e sessenta e dois) quilômetros, perfazendo uma média mensal de 355km 
e diária de 16km;

c) houve um custo total de R$ 2.252,83 (dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e 
oitenta e três centavos) com combustível, que representa um custo médio mensal 
de R$ 187,73 (cento e oitenta e sete reais e setenta e três centavos).

No ano foram realizados quatro Leilões Unificados dos bens penhorados, abrangendo as 
Varas do Trabalho da Região do Cariri, que ocorreram nos dias 30 de março, 22 de junho, 
21 de setembro e 9 de dezembro, tendo sido obtida uma arrecadação total de R$ 328.947,40 
(trezentos e vinte e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) com as 
arrematações, ressaltando que todos os leilões foram realizados no auditório do Fórum.

16.1 Setor de distribuição dos Feitos

Cumpre destacar as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016:

a) ao longo de todo o ano de 2016, o Setor distribuiu 143 (cento e quarenta e três) 
cartas precatórias, 5 (cinco) cartas de ordem, e 134 (cento e trinta e quatro) termos 
de reclamação, assim divididos: quanto às cartas precatórias - 1ª Vara 46, 2ª Vara 
58 e 3ª Vara 39; quanto às cartas de ordem - 1ª Vara 3 e 3ª Vara 2 e quanto aos 
termos de reclamação - 1ª Vara 49, 2ª Vara 44 e 3ª Vara 41;

b) no mesmo período o Setor emitiu 96 (noventa e seis) certidões positivas e/ou ne-
gativas acerca da existência de feitos em tramitação;

c) foram distribuídas 1.814 (mil oitocentos e quatorze) ações para a 1ª Vara, 1.753 (mil 
setecentos e cinquenta e três) para a 2ª e 1.802 (mil oitocentos e dois) para a 3ª, 
perfazendo um total de 5.369 (cinco mil trezentos e sessenta e nove) ações (Casos 
novos por distribuição e redistribuição), incluídas as reclamações a termo, ao longo 
de todo o ano de 2016.

16.2 Central de Mandados

A Central de mandados contou com a lotação, durante a maior parte do ano, de 3 (três) Ofi-
ciais de Justiça, tendo em vista o afastamento de um deles por licença médica;

Durante o ano foram cumpridas 2.185 (duas mil cento e oitenta e cinco) diligências, entre man-
dados, RPV’s, requisitórios e ofícios.
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17 diREtORiA dO FÓRUM tRAbAlhiStA dE CAUCAiA

A Diretoria do Fórum Trabalhista de Caucaia foi criada através da Resolução nº 302/2013, 
de 20 de agosto de 2013, do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região c/c o Ato 
nº 748/2013, de 30 de outubro de 2013, da Presidência deste Regional, tendo a regulamen-
tação das suas atividades administrativas e judiciais sido definida por meio das Portarias 
nº 01 do ano de 2013. 

Cumpre destacar as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016:

a) fiscalização de todos os contratos de serviços prestados por empresas terceiriza-
das contratadas pelo E.TRT;

b) limpeza e fiscalização quanto a manutenção da sala cedida pela Prefeitura de Cau-
caia no centro da Cidade para armazenamento do arquivo de processos físicos da 
1ª Vara do Trabalho de Caucaia;

c) transporte de processos arquivados para sala cedida pela Prefeitura de Caucaia no 
centro da cidade;

d) contato com guarda municipal e polícia estatual a fim de garantir a segurança na 
região em que se localiza o Fórum;

e) contato com a Prefeitura Municipal de Caucaia com o fim de manter a limpeza do 
entorno da Vara.

17.1 Setor de distribuição dos Feitos

Cumpre destacar as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016:

a) considerando que este Fórum é vinculado ao sistema PJe desde a sua implanta-
ção, de maneira que a distribuição de processos dá-se de forma automática pelo 
mesmo, coube a esta Diretoria a distribuição de Processos físicos oriundos de 
outras Justiças, assim como de Cartas Precatórias encaminhadas de outros Re-
gionais e Varas do Trabalho;

b) foram distribuídos de forma automática pelo sistema Pje o total de 2.573 (dois mil 
quinhentos e setenta e três) processos para as duas Varas, entre reclamações tra-
balhistas, cartas precatórias e outras classes processuais;

c) no mesmo período o Setor emitiu 50 (cinquenta) certidões positivas e/ou negativas 
acerca da existência de feitos em tramitação.

17.2 Central de Mandados 

A Central de mandados contou com a lotação de 03(três) Oficiais de Justiça ao longo de todo 
o ano de 2016.

Pelos sistemas SPT1 e PJe foram distribuídos, por estimativa, aproximadamente 2.564 (dois 
mil quinhentos, sessenta e quatro) expedientes das duas Varas aos 3 Oficiais de Justiça.
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18 diREtORiA dO FÓRUM tRAbAlhiStA dE MARACAnAÚ

O Fórum Trabalhista de Maracanaú foi criado pela Resolução nº 104/2012 do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 7ª Região, sendo o primeiro Fórum com distribuição Eletrônica do Brasil 
através do Pje – Processo Judicial Eletrônico.

Os serviços da distribuição, protocolo e da central de mandados do Fórum Trabalhista de Ma-
racanaú são regulamentados através da Portaria nº 1/2012.

A distribuição das ações e protocolo de petições é realizada por meio eletrônico, diretamente 
para cada uma das duas Varas.

No ano de 2016, foram distribuídas 6491 ações novas entre a 1ª e 2ª Varas do Trabalho de 
Maracanaú.

Há uma central de atendimento em funcionamento nas dependências do Fórum Trabalhista de 
Maracanaú, onde as partes e advogados podem utilizar os computadores para protocolo de 
petições, ações e realizar consultas processuais.

O Fórum possui estrutura simplificada e realiza as seguintes atividades:

a) acompanhamento da distribuição automática das ações e distribuição das cartas 
precatórias;

b) atendimento do público em geral e advogados;

c) acompanhamento e distribuição das atividades dos Oficiais de Justiça da Central de 
Mandados Eletrônica do Fórum Trabalhista que conta com 3 (três) oficiais de Justiça;

d) atestos dos serviços administrativos comuns às Varas do Trabalho de Maracanaú 
e do Fórum Trabalhista de Maracanaú.

18.1 posto Avançado de Maranguape (Extinto em fev. 2016 Res. nº 394/2015)
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19 diREtORiA dO FÓRUM tRAbAlhiStA dE SObRAl

A Diretoria do Fórum Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde foi criada através da Resolução 
nº 468 do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, de 26.11.2013, tendo as atividades da 
Central de Atendimentos e da Central de Mandados sido definidas através da Portaria 01/2013.

Cumpre destacar as atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016:

a) a Central de Atendimentos distribuiu 57 reclamações a termo e 56 cartas precató-
rias/de ordem; procedeu a digitalização e protocolização no PJE de 03 processos 
físicos recebidos de outros Órgãos; expediu 135 certidões positivas e/ou negativas; 
recebeu 120 e expediu 75 malotes físicos; cadastrou e encaminhou 2094 notifica-
ções aos correios; expediu 30 ofícios; procedeu a distribuição e controle de 491 
mandados expedidos por meio do sistema SPT1 e aproximadamente 1955 manda-
dos expedidos pelo PJE aos oficiais de justiça;

 
b) foram distribuídas, de forma automática, 3236 ações novas entre a 1ª e 2ª Varas 

do Trabalho de Sobral;

c) a Central de Mandados contou com a lotação de 02 Oficiais de Justiça ao longo do 
ano de 2016, aos quais foram distribuídos 491 mandados expedidos pelo SPT1 e 
1955 mandados expedidos pelo PJE;

d) no ano foram realizado dois Leilões Unificado abrangendo as duas Varas do 
Trabalho de Sobral, que ocorreram nos dias 08/03/2016 e 28/07/2016.
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COnClUSãO

 Este relatório refere-se às atividades desenvolvidas pela Justiça do Trabalho no Ce-
ará no intuito de contribuir com informações úteis para toda a sociedade. Ressalta-se que 
o trabalho realizado e os excelentes resultados alcançados, constituem frutos da união dos 
Magistrados e Servidores deste Regional, os quais contribuem decisivamente para que o ju-
risdicionado obtenha como produto final excelência na prestação jurisdicional.

Fortaleza, março de 2017.
Maria José Girão
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