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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

COMUNICADO 03/2020 – CORREIÇÃO TELEPRESENCIAL
ALTERAÇÃO DE HORÁRIO

 DE ORDEM DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORREGEDOR REGIO-
NAL EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO, 
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO PARENTE DA SILVA,

 CONSIDERANDO a correição a realizar-se virtualmente na 18ª Vara do Traba-
lho de Fortaleza, conforme Edital de correição disponibilizado no DEJT, nº 2999/2020, 
no Caderno Judiciário do TRT da 7ª Região, página 216, no dia 22 de junho de 2020, 
cumpre-me informar a seguir os novos horários das audiências telepresenciais com o 
Corregedor e sua equipe ao fi nal da correição, alterados em razão da Sessão telepre-
sencial da 3ª Turma do 7º Regional, da qual participará o Senhor Corregedor no dia 02 
de julho às 9 horas:

(Data: 02 de julho de 2020)
- Reunião com os advogados, partes, membros do MPT e eventuais inscritos: Horário:  
às 14 horas;
- Reunião de encerramento com Juiz (ízes) e Diretor(a): Horário:  A partir das14h30 min;

Cumpre-me informar, outrossim, que os interessados em participar da audiência pública 
com o Corregedor Regional, especialmente partes, advogados e representante do Ministério 
Público do Trabalho, poderão fazer uso da plataforma defi nida por meio de seus computado-
res pessoais ou institucionais, tablets e celulares, desde que contenham câmera, microfone 
e acesso à internet, sendo necessária apenas a indicação de um e-mail ou número de celular 
com WhatsApp para o encaminhamento do convite para acesso via Google Meet, nos termos 
do § 2º, do artigo 1º, do ATO CORREGEDORIA TRT7 Nº 01, 21 de maio de 2020.

A indicação do e-mail deverá ser feita em 24 (vinte e quatro) horas antes da data desig-
nada para a realização da audiência telepresencial acima referida e encaminhado para a 
Secretaria da Corregedoria Regional no endereço eletrônico sec.corregedoria@trt7.jus.br.

 Fortaleza, 29 de junho de 2020.
 Alexei Rabelo Lima Verde
 SECRETÁRIO DA CORREGEDORIA


