
ATO EJTRT7 Nº 01/2010

Institui o Projeto Justiça do Trabalho nas Escolas no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região

 O DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 7ª REGIÃO, DESEMBARGADOR José Antonio Parente da Silva, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,

 CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322, de 05.12.2009, que aprovou o Plane-
jamento Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, e seu Mapa Estratégico, para o 
período de 2010 a 2014;

 CONSIDERANDO que constituem objetivos estratégicos do TRT 7ª Região “aproximar 
o Poder Judiciário Trabalhista da sociedade, aumentando sua capilaridade no Estado”, e, também, 
“ampliar e fortalecer ações que promovam qualidade de vida e responsabilidade social com foco nas 
áreas de meio ambiente, educação, cultura, esporte e cidadania”;

 CONSIDERANDO, ainda, que compete à Escola Judicial “firmar convênios e parcerias com 
as mais diversas entidades, governamentais ou não, instituições de ensino superior, escolas judiciais, 
associações de classe, institutos culturais e empre sas, inclusive entrosamento com outros órgãos das 
diversas áreas do Direito a fim de divulgar a atividade judicial à sociedade [...]”; 

 RESOLVE:

 Art. 1º Instituir o Projeto Justiça do Trabalho nas Escolas no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª região cujo planejamento se dará na forma do Anexo constante deste Ato.

 Art. 2º Criar a Comissão de Ações de Cidadania da Justiça do Trabalho com a finali-
dade de proceder à execução e ao monitoramento do Projeto Justiça do Trabalho nas Escolas, 
incumbindo-lhe, também, a remessa de Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
ao Diretor da Escola Judicial.

 Parágrafo único. Os componentes da Comissão de Ações de Cidadania da Justiça do Trabalho 
serão designados por Portaria.

 Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 Fortaleza, 01 de setembro de 2010. 
 JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA 
 Desembargador Diretor da Escola Judicial

Divulg. no DEJT nº 560 DE 8.9.2010, CaDErno Do TrT Da 7ª rEgião

ANEXO

PROJETO JUSTIÇA DO TRABALHO NAS ESCOLAS - 7ª REGIÃO

APRESENTAÇÃO

 Considerando o disposto na Resolução nº 322, de 05.12.2009, que aprovou o Planejamento 
Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, e seu Mapa Estratégico, para o período 
de 2010 a 2014;



 Também levando em conta que constituem objetivos estratégicos do TRT 7ª Região “aproxi-
mar o Poder Judiciário Trabalhista da sociedade, aumentando sua capilaridade no Estado”, e, também, 
“ampliar e fortalecer ações que promovam qualidade de vida e responsabilidade social com foco nas 
áreas de meio ambiente, educação, cultura, esporte e cidadania”;
 E, ainda, que compete à Escola Judicial “firmar convênios e parcerias com as mais diversas 
entidades, governamentais ou não, instituições de ensino superior, escolas judiciais, associações de 
classe, institutos culturais e empre sas, inclusive entrosamento com outros órgãos das diversas áreas 
do Direito a fim de divulgar a atividade judicial à sociedade [...]”;
 Apresentamos à sociedade, ao jurisdicionado e ao cidadão cearense o Projeto “Justiça do 
Trabalho nas Escolas – 7ª Região”, contemplando os seus objetivos, público-alvo, meta, estratégias 
metodológicas, recursos, resultados esperados e avaliação.  

OBJETIVOS

 Difundir o papel da Justiça do Trabalho na sociedade. 
 Disseminar ao público alvo o direito protetivo do trabalhador-estagiário, aprendizes, 
domésticos, etc.
 Pontuar situações que configurem trabalho degradante, escravo, etc.
 Contribuir com ações sócio-educativas visando fortalecer a cidadania do jovem-trabalhador.
 Contribuir para a erradicação do trabalho infanto-juvenil.
 Neutralização de toda forma de assédio no mundo do trabalho.

PÚBLICO-ALVO

 Escolas de nível médio e profissionalizantes do Estado do Ceará.
 Público do Programa Pró-jovem, destinado a inclusão social dos jovens no mundo do trabalho, 
campo e cidade.
 Público do Programa Primeiro Passo, destinado a jovens em situação de vulnerabilidade 
pessoal, econômica ou social.

META

 Atingir, simultaneamente, capital e interior do Estado do Ceará.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: 

 Elaborar apresentações com conteúdos que venham atender aos objetivos propostos a serem 
disseminados em palestras, seminários nas escolas e no Tribunal. 
 Distribuição de cartilhas dos direitos trabalhistas. 
 Instituição de premiações (melhor redação, melhor esquete), a serem definidas coletivamente, 
voltadas para o público-alvo (Ato do Diretor da Escola Judicial).
 Construção de cronograma de atividades em parceria com as instituições envolvidas. 
 Estabelecer as parcerias necessárias para execução do Projeto.
 Distribuição das cartilhas de educação sócio-ambiental (EcoSétima).
 Instituir uma Comissão de “ações de cidadania na justiça do trabalho” - (Portaria do Diretor 
de Escola).

RECURSOS 

Humanos:
 Escola Judicial.
 Magistrados



 Comunicação Social.
 EcoSétima.
 Servidores.
 Conveniados.
 Advogados. 

Materiais:
 Data show.
 DVD.
 Equipamento multimídia.
 Cartilhas.

RESULTADOS ESPERADOS

 Sensibilizar e conscientizar o público-alvo acerca dos direitos protetivos do trabalho. 
 
AVALIAÇÃO 

 Reuniões de análise trimestral, visando à elaboração de relatórios circunstanciados.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 Fortaleza, 01 de setembro de 2010.
 JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA 
 Desembargador Diretor da Escola Judicial


