
Em 1975, o dia 8 de março foi oficializado, por meio de um decreto, como o 
Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas (ONU). Garantir a participa-
ção plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a lide-
rança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica 
e pública são algumas das metas globais do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 5 – Igualdade de Gênero. Para comemorar a data, trare-
mos alguns dados sobre a participação das mulheres no Tribunal Trabalhista 
da 7ª Região. Como está a presença feminina neste Regional? Confira abaixo:

Laís Maria Rossas Freire   Foi a primeira 
desembargadora presidente (biênio 1994-1996). 

Faleceu em 25/08/2021..
Maria José Girão  Foi a primeira desembarga-
dora a assumir o cargo de corregedora-regional do 
TRT da 7ª Região, após eleições, em 14 de junho de 
2012. Anteriormente, o cargo era ocupado cumulativa-
mente pelo presidente ou vice-presidente do TRT/CE. 

TRT7- Ceará
Participação feminina nomarço
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Histórico da liderança na Sétima Região 

Maria Roseli Mendes Alencar   No curso 
de sua trajetória como desembargadora do trabalho 
do TRT da 7ª Região, foi a primeira diretora da 

Escola Judicial (Ejud7)

Relação das ex-presidentes: Laís Maria Rossas Freire, Maria Irisman Alves Cidade, Dulcina de 
Holanda Palhano, Maria Roseli Mendes Alencar e Maria José Girão.



Pela primeira vez na história do TRT7-Ceará, duas mulheres 
passam a exercer a presidência e a vice-presidência na mesma 
gestão. Regina Gláucia Cavalcante Nepo-
muceno e Fernanda Maria Uchoa de Albu-
querque, respectivamente.

Biênio 2021-2022

A s  M u l h r e s  d a  S é t i m a  R e g i ã o 

*47,5%

*Magistradas de primeira e de segunda instâncias, servi-
doras efetivas, servidoras requisitadas e removidas para 
este Tribunal.
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% de Magistradas% de Mulheres



Das 15 comissões do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região, 
nove são presididas por mulhe-
res (60%). Já os comitês, dos 18 
existêntes, oito são presididos 
por mulheres (44,4%). 

Dos 18 cargos de Diretores(as) de Secre-
taria da capital, oito são ocupados por 
mulheres (44,4%). 
Das 19 Varas do Trabalho do interior 
e da região metropolitana, oito mu-
lheres ocupam as Diretorias de Secre-
taria de Varas (42,1%).

Dos 14 Gabinetes de desembargadores e de desembargadoras, seis são 
chefiados por mulheres (42,8%).

Servidoras

Comissões e Comitês presididos 
por mulheres

% Cargos e Funções Comissionadas

Diretoras de Secretaria de Varas

*Percentual total dos cargos comissionados ocupados 
por mulheres no TRT7

*Percentual total de funções comissionadas ocupadas 
por mulheres no TRT7

CJs

*38,8%
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*56,8%

FCs



Divisão de Comunicação Social
Seção de Memória

No Tribunal Superior do Trabalho (TST), de 26 minis-
tros, há seis mulheres: Ministra Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi (ex-presidente do TST), Dora Maria da Costa, 

Kátia Magalhães Arruda, Delaíde Alves Miranda Arantes, Maria Helena Mallmann e Morgana 
de Almeida Richa. 

Cumprimento e homenageio todas as mulheres do TRT da 7ª Região, nas pessoas de suas magis-
tradas, servidoras, terceirizadas e estagiárias. Decidam viver de escolhas, não de chances. Busquem 
motivações, não permitam ser manipuladas. Sobressaiam-se sem competir. Escolham o amor 
próprio à autopiedade. Sempre escutem o que diz seu coração, não a opinião dos outros. Ser mulher 
é ser livre, é ser líder, senhora do próprio destino. Somos mulheres e a igualdade sempre será o 
nosso horizonte. Parabéns para todas nós.

Regina Gláucia C. Nepomuceno

24
TRIBUNAIS

11
SÃO PRESIDIDOS POR MULHERES

► TRT1 ► TRT8 ► TRT15
► TRT5 ► TRT9 ► TRT21
► TRT6     ► TRT11 ► TRT22
► TRT7     ► TRT14

Liderança em todos os níveis da JT

Para as Mulheres da JT-Ceará

Nos TRTs, o da 24ª Região não 
tem uma única desembargadora 
atualmente. Já o da 13ª Região 
tem apenas uma. 
Os TRTs com os melhores índi-
ces de participação de magistra-
das na segunda instância são: 
11ª Região (66,6%), 17ª Região 
(58,3%), 2ª Região (49,4%), 5ª Re-

gião (48,2%), 6ª Região (47,3%), 8ª Região (45,4%) e 4ª Região (43,7%). Por sua vez, o TRT da 7ª e 
os TRTs da 10ª, 15ª e da 22ª Regiões não alcançam o índice de 30%.
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