
ATO Nº 254/2010

Altera o Ato nº 101/09 do TRT da 7ª Região.

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

 CONSIDERANDO a responsabilidade sócioambiental na utilização dos recursos materiais e 
imateriais;

 Considerando a necessidade de se buscar o melhor resultado com menor dispêndio de 
recursos públicos, adequando-se ao modelo atual de administração pública voltada para resultados;

 CONSIDERANDO a Meta Prioritária nº 6 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para o 
corrente ano, que propõe a redução do consumo com despesas referentes a energia, telefone, papel, 
água e combustível;

 CONSIDERANDO Resolução aprovada pelo Pleno deste Tribunal, originária da Exposição de 
Motivos da Diretora da Secretaria Administrativa Orçamentária, adequando o horário de funcionamento 
deste Tribunal, das Varas do Trabalho e Postos Avançados, em conformidade com as razões acima;

 RESOLVE:

 Art. 1º Os artigos 6º, 7º e 10, do Ato nº 101/2009, passam a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO II
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL, VARAS DO TRABALHO 

E POSTOS AVANÇADOS

 Art. 6º O horário de funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região é de 
7h30min às 15h30min

 § 1º A jornada diária de trabalho dos servidores das unidades administrativas que compõem a 
sede do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região é de 7 (sete) horas ininterruptas, cumpridas no 
horário de funcionamento previsto neste artigo.

 § 2º Compete às chefias adequar a jornada diária de trabalho dentro do horário previsto no 
caput.
 I - a Divisão de Cadastramento Processual funcionará até às 17h, em regime de plantão.

 Art. 7º O horário de funcionamento das Varas do Trabalho de Fortaleza, das Varas do Trabalho 
da Região Metropolitana de Fortaleza, das Varas do Trabalho do Interior, dos Postos Avançados do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região é de 7h30min às 15h30min.

 § 1º A jornada diária de trabalho dos servidores das Varas e Postos Avançados é de 7 (sete) 
horas ininterruptas, cumpridas no horário de funcionamento previsto neste artigo.



Divulg. no DEJT nº 570 DE 22.9.2010, CaDErno Do TrT Da 7ª rEgião

CAPÍTULO III
DOS HORÁRIOS ESPECIAIS

 Art. 10. O horário especial de trabalho concedido ao servidor estudante, previsto no art. 98, 
da Lei 8.112/90, deve ser cumprido, preferencialmente, entre 7h30min e 15h30min, com a devida 
compensação de horário e respeitada a jornada mensal a que estiver sujeito o servidor. 

 Parágrafo único. Considera-se servidor estudante, para os fins previstos nesta portaria, o 
matriculado em cursos regulares de ensino fundamental, médio e superior, cursos supletivos, e de 
pós-graduação, devidamente reconhecidos pelo órgão governamental competente.”

 Art. 2º Este Ato entra em vigor no dia 1º de outubro de 2010.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. ALTERE-SE. CUMPRA-SE. 
 Fortaleza, 22 de setembro de 2010. 
 CLÁUDIO SOARES PIRES 
 Presidente do Tribunal


