
PORTARIA Nº 3/2009

Trata do ingresso de veículos e pessoas, bem como da utilização de trajes adequados 
a serem usados na Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte.

 O JUIZ TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE, no 
uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ato nº 168/2008 deste E. TRT/7ª Região, onde se prevê a conceituação 
de trajes inadequados ao ingresso nas dependências do Fórum Autran Nunes;

 CONSIDERANDO, ainda, estar esta Vara do Trabalho sediada em cidade de clima quente, 
onde em regra, as pessoas se vestem de maneira informal;

 CONSIDERANDO, ainda, entender este Juízo que a Justiça deverá facilitar o acesso dos 
cidadãos ao Judiciário,

 RESOLVE:

 Art. 1º Vedar o ingresso nas dependências da Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte, de 
pessoas portando trajes inadequados.

 Art. 2º Consideram-se como trajes inadequados, trajes de banho de qualquer tipo, ou 
vestimentas que exponham indecorosamente, ainda que por transparências, rasgos ou cortes, partes 
do corpo que, por costume, não fi cam expostas:

 I - a avaliação de adequação dos trajes deve ser feita com uso do senso comum, 
observando as limitações aparentes do poder aquisitivo dos usuários e, em caso de dúvida, deve 
ser consultado (a) o (a) Diretor (a) de Secretaria ou, em sua ausência, o (a) Agente de Segurança.

 Art. 3º As pessoas que estejam trajando bermudas ou saias, cujo comprimento esteja “na 
altura dos joelhos”, poderão adentrar no Fórum desta Justiça do Trabalho, com exceção do acesso 
à Secretaria, ao gabinete do Juiz e à sala de audiências:

 I - não se aplica o artigo 3º aos profi ssionais que compareçam a esta Unidade Trabalhista, 
com fi ns de efetuar algum serviço técnico ou profi ssional, respeitante ao acesso à secretaria, ao 
gabinete do Juiz e à sala de audiências.

 Art. 4º Quanto aos serviços de entrega destinados a servidores ou Juízes, efetuados através 
de mototaxistas, fi ca autorizado que os veículos dos entregadores (motos ou assemelhados) poderão 
ingressar através do estacionamento do Fórum, entretanto, fi ca vedado o estacionamento ou parada 
dos veículos nas dependências do jardim do Fórum. 

 Art. 5º No âmbito da Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte, quaisquer dúvidas serão 
dirimidas pelo (a) Diretor (a) de Secretaria, ou em sua ausência, o (a) Agente de Segurança, 
lotado no órgão.



 Art. 6º Revoga-se a Portaria nº 5/2008, que tratava do traje inadequado.

 Art. 7º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

 Limoeiro do Norte, 10 de agosto de 2009.
 Sinézio Bernardo de Oliveira
 Juiz do Trabalho Titular

DISPONIBILIZADA NO DEJT Nº 1008, DE 27.06.2012, CADERNO DO TRT DA 7ª REGIÃO.


