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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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.

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

 CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 13.095, de 12 de janeiro de 2015, 

com publicação e vigência a partir de 13 de janeiro de 2015, que institui a Gratifi ca-

ção por Exercício Cumulativo de Jurisdição para os membros da Justiça do Trabalho, 

regulamentada, a partir de 28 de outubro de 2015, pela Resolução CSJT nº 155, de 23 

de outubro de 2015;

 CONSIDERANDO o disposto na Resolução TRT7 nº 247/2015, que defi ne a 

forma de cálculo do acervo processual; e,

 RESOLVE:

 Art.1º Tornar pública, na forma do anexo, a relação de Magistrados da 7ª 

Região, que atuaram em acúmulo de juízo ou de acervo processual, bem como o 

número correspondente de dias úteis, relativos à GECJ – Gratifi cação pelo Exercício 

Cumulativo de Jurisdição, nos meses de novembro e dezembro de 2015 (anexo), já 

descontados os afastamentos.

 Art. 2º Somente constarão do anexo, para fi ns de pagamento, períodos 

superiores a 3 (três) dias úteis, no mês correspondente.

 Parágrafo único. Considerando a grande quantidade de informações, as 

magistradas que no período do caput do art. 1º gozaram licença maternidade, e os 

magistrados que gozaram férias em meses completos, não constam da planilha, por 

não possuírem designações nos períodos.
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 Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
 Fortaleza, 15 de fevereiro de 2015.

 FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
 Presidente do Tribunal


