
PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA - DIÁRIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 661, de 27 de novembro de 2015
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2898/2015, 
R E S O L V E: 
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, CHRISTIANNE FERNANDES CARVALHO DIOGE-
NES RIBEIRO, lotada na VT DE IGUATU, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 
(trezentos e trinta reais), que viajou por meio de veículo próprio, de IGUATU/CE a FORTALEZA/
CE, no período de 18 a 19/11/2015, e participou do curso “Crimes contra a vida - Artigos 121, 129 
e 132 do Código Penal – Acidente de Trabalho”, no dia 19/11/2015, das 8h às 18h, neste Tribunal; 
tendo em vista o horário de início do curso e a distância entre as cidades, a vinda se deu no dia 
anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037). 
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias. 
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR 
Presidente do Tribunal 
DisponibilizaDa no Dejt nº 1933, Do Dia 08/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 709, de 29 de dezembro de 2015
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3.529/2015,
R E S O L V E:
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT DE 
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 14 a 15/1/2016, a 
fim de presidir Audiências da Justiça Intinerante. Em virtude da distância entre as cidades de Sobral 
e Cruz, bem como em razão do horário das audiências, é necessário o deslocamento no dia que 
antecede a data da audiência. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1904, Do Dia 26/01/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 07, de 11 de janeiro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 22, § 8º, da 
Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 
nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária e o Processo Administrativo Eletrônico 
(PROAD) nº 3555/2015,
R E S O L V E:
conceder à Exma. JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA Dra. RAFAELA SOARES FERNAN-
DES 16 (dezesseis) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com 4 (quatro) 
adicionais de deslocamentos, no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta 
centavos), para viajar, a serviço, por meio de transporte aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO 
DO NORTE/CE, a fim de presidir a 3ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, no período de 7/1 a 
5/2/2016; tendo em vista o horário de início das audiências, as idas se darão nos dias anteriores. 
Viagens custeadas com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens e o pagamento das diárias, da seguinte forma:
-5,5 (cinco e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 10 a 15/1/2016,
-3,5 (três e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 17 a 20/1/2016,
-3,5 (três e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 25 a 28/1/2016,
-3,5 (três e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 1 a 4/2/2016.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Desembargador Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência 
DisponibilizaDa no Dejt nº 1918, Do Dia 16/02/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 32, de 22 de janeiro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO 
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Tabela de 
Diárias vigente a partir de 02.07.2013, o artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/92, o Ato TRT nº 339/2013, 
o Processo Administrativo Eletrônico nº140/2014 e o Processo nº 1605/2015 , 
R E S O L V E:
autorizar a Divisão de Pagamento de Pessoal a proceder à restituição de 02 (duas) diárias, no valor 
unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), concedidas ao Exmo. Juiz do Trabalho Substituto 
Dr. FABRÍCIO AUGUSTO BEZERRA SILVA, através da PORTARIA Nº 762, de 03 de Outubro 
de 2014 e da PORTARIA Nº 814, de 30 de Outubro de 2014, correspondentes, respectivamente, 
aos dias 28.09.2014 e 20.10.2014, indevidamente recebidas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Desembargador Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1918, Do Dia 16/02/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 53, de 01 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de 
Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, o limite do estabelecido no inciso 
XIV do art. 17 da LDO-2016, e verificada a disponibilidade orçamentária e o Processo Adminis-
trativo Eletrônico (PROAD) nº 438/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR-CORREGEDOR DO TRT 7ª REGIÃO, Dr. JEFFERSON 
QUESADO JÚNIOR, 1,5 (um e meia) diária, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e 
três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), 
para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 1 a 2/2/2016, a fim 
de participar da 1ª Reunião Extraordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais 
Regionais do Trabalho – COLEPRECOR; ida se dará no dia anterior, tendo em vista o horário do 
início do evento. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Desembargador Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1918, Do Dia 16/02/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 55, de 01 de fevereiro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
exercício eventual da Presidência, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 
8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato 
TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária e o Processo Administrativo Eletrô-
nico (PROAD) nº 398/2016,
R E S O L V E:



conceder ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRT 7ª REGIÃO, Dr. FRANCISCO 
TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JUNIOR, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$ 583,00 
(quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 294,40 
(duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), para viajar por meio aéreo, de FORTA-
LEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no dia 2/2/2016, a fim de participar da 1ª Reunião Extraordinária do 
Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR; 
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício eventual da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1918, Do Dia 16/02/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 63, de 05 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 560/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DA 02ª VT DE SOBRAL, Dr. LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 
(um e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio 
de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 11 a 12/2/2016, a fim de presidir 
as audiências pela Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências e a distância 
entre as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal 
DisponibilizaDa no Dejt nº 1918, Do Dia 16/02/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 76, de 15 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 393/2016,
R E S O L V E:
conceder à Exma. JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, Dra. MANUELA DE ALBUQUER-
QUE VIANA XEREZ, 5 (cinco) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
com dois adicionais de deslocamento, no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais 
e quarenta centavos), para viajar por meio de transporte aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO 
DO NORTE/CE, a fim de presidir a 1ª Vara do Trabalho do Cariri, no período de 16 a 29.02.2016. 
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias, da seguinte forma:
-2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 16 a 18/2/2016;
-2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 23 a 25/2/2016.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 77, de 15 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, o limite do estabelecido no 17, 
XIV, da Lei nº 13.242/2015 (LDO 2016), e verificada a disponibilidade orçamentária, e o Processo 
Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 625/2016,
R E S O L V E:
conceder ao COLABORADOR, Dr. DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, MINISTRO DO 
TRIBUNAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST, 1,5 (um e meia) diária, no 
valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no 
valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), para viajar por meio aéreo, de BRASÍLIA/
DF a FORTALEZA/CE, no período de 19 a 20/2/2016, a fim de proferir Aula Magna sobre o Novo 
Código de Processo Civil e suas Repercussões no Processo do Trabalho, no dia 19/2/2016, das 14 
às 18h; tendo em vista o horário do término do evento, o retorno se dará no dia posterior (sábado). 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 88, de 16 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, e o Processo Administrativo 
Eletrônico (PROAD) nº 648/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Exmo. DESEMBARGADOR CORREGEDOR deste Tribunal, Dr. JEFFERSON QUE-
SADO JÚNIOR, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), sem 
adicional de deslocamento, para viajar de FORTALEZA/CE a BATURITÉ/CE, no dia 17/2/2016, 
a fim de realizar o encerramento da correição ordinária no dia 17/02/2016.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o respec-
tivo pagamento.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 89, de 16 de fevereiro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO 
EXERCÍCIO EVENTUAL DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no 
artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 
4º do Ato TRT7 nº 339/2013, o valor limite estabelecido pelo inciso XIV do art. 17 da LDO/2016, 
e verificada a disponibilidade orçamentária e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 
711/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO TARCÍSIO 
GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR, lotado na PRESIDÊNCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor 
unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor 
unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a 
BRASÍLIA/DF, no período de 25 a 26/2/2016, a fim de participar da solenidade de posse dos novos 
dirigentes do TST e do CSJT, que ocorrerá às 16h do dia 25/2/2016; tendo em vista o horário de tér-
mino do evento, o retorno se dará no dia seguinte. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício eventual da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 95, de 19 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 667/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Exmo. JUIZ TITULAR DA 02ª VT DE SOBRAL, Dr. LUCIVALDO MUNIZ FEI-
TOSA, 1,5 (um e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar 
por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 18 a 19/2/2016, a fim 
de presidir as audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências e a 
distância entre as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados 
a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 96, de 19 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 219/2016,
R E S O L V E:
autorizar a Divisão de Pagamento de Pessoal a proceder ao pagamento de 1,5 (um e meia) diárias, 
no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), ao Exmo. JUIZ TITULAR DA 02ª VT DE 
SOBRAL, Dr. LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, por ter viajado, por meio de veículo próprio, de 
SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 28 a 29/1/2016, a fim de presidir as audiências da Justiça 
Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências e a distância entre as cidades, a ida se 
deu no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108, de 24 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 816/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Exmo. JUIZ TITULAR DA 02ª VT DE SOBRAL, Dr. LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 
1,5 (um e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio 
de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 25 a 26/2/2016, a fim de presidir 
audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências e a distância entre 
as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 109, de 25 de fevereiro de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 927/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DA 02ª VT DE SOBRAL, Dr. LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 
(um e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio 
de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 3 a 4/3/2016, a fim de presidir 
audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências e a distância 
entre as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 112, de 1º de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de 
Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, o limite do estabelecido no inciso 
XIV do art. 17 da LDO-2016, e verificada a disponibilidade orçamentária e o Processo Adminis-
trativo Eletrônico (PROAD) nº 911/2016,
R E S O L V E:
conceder à Exma. DESEMBARGADORA DO TRABALHO DO TRT 7ª REGIÃO, Dra. MARIA 
ROSELI MENDES ALENCAR, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhen-
tos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$R$ 117,00 (cento 
e dezessete reais), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a GOIÂNIA/GO, no período 
de 2 a 4/3/2016, a fim de participar da 48ª Assembleia Geral Extraordinária e Reunião do Trabalho 
do CONEMATRA, nos dias 03 e 04 de março de 2016, em Goiânia. A ida se dará no dia anterior, 
tendo em vista o horário do início do evento. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Desembargador Presidente do Tribunal 
DisponibilizaDa no Dejt nº 1929, Do Dia 02/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 121, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 948/2016,
R E S O L V E:



conceder ao Exmo. JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, Dr. JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLI-
VEIRA, 8,5 (oito e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a SOBRAL/CE, no período de 29/2 a 
15/3/2016, a fim de presidir as audiências daquele Município. Viagens custeadas com recursos 
destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias da seguinte forma:
- 3,5 (três e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 29/2 a 3/3/2016;
- 3,5 (três e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 7 a 10/3/2016;
- 1,5 (uma e meia) diária, referente ao deslocamento no período de 14 a 15/3/2016.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 122, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 948/2016,
R E S O L V E:
conceder à Exma. JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, Dra. MANUELA DE ALBUQUER-
QUE VIANA XEREZ, 6,5 (seis e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), com 3 (três) adicionais de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e 
oito reais e quarenta centavos), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO 
NORTE/CE, a fim de presidir as audiências da 1ª Vara do Trabalho do Cariri, no período de 01 a 
16.03.2016. Viagens custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizada a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias da seguinte forma:
- 2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 1 a 3/3/2016;
- 2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 8 a 10/3/2016;
- 1,5 (uma e meia) diária, referente ao deslocamento no período de 15 a 16/3/2016.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 123, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 928/2016,
R E S O L V E:
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, CHRISTIANNE FERNANDES CARVALHO DIOGE-
NES RIBEIRO, lotada na VT DE IGUATU, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 
(trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo próprio, de IGUATU/CE a FORTALEZA/
CE, no período de 3 a 4/3/2016, a fim de participar do curso “A Parte Geral do Novo CPC e o Pro-
cesso do Trabalho”, que será realizado no dia 04 de março de 2016, das 8h às 17h, no auditório da 
Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia 
anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1937, Do Dia 14/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 124, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 928/2016,
R E S O L V E:
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, SUYANE BELCHIOR PARAIBA DE ARAGÃO, lotada 
na 01ª VT DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), para viajar por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 
3 a 4/3/2016, a fim de participar do curso “A Parte Geral do Novo CPC e o Processo do Trabalho”, 
que será realizado no dia 04 de março de 2016, das 8h às 17h, no auditório da Escola Judicial deste 
Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1937, Do Dia 14/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 125, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 928/2016,
R E S O L V E:
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, LAURA ANISIA MOREIRA DE SOUSA PINTO, lotada 
na VT DE CRATEUS, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), para viajar por meio de veículo próprio, de CRATEÚS/CE a FORTALEZA/CE, no período 
de 3 a 4/3/2016, a fim de participar do curso “A Parte Geral do Novo CPC e o Processo do Traba-
lho”, que será realizado no dia 04 de março de 2016, das 8h às 17h, no auditório da Escola Judicial 
deste Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1937, Do Dia 14/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 126, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 928/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LÚCIO FLÁVIO APOLIANO RIBEIRO, lotado na VT 
DE TIANGUÁ, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar por meio de veículo próprio, de TIANGUÁ/CE a FORTALEZA/CE, no período de 3 
a 4/3/2016, a fim de participar do curso “A Parte Geral do Novo CPC e o Processo do Trabalho”, 
que será realizado no dia 04 de março de 2016, das 8h às 17h, no auditório da Escola Judicial deste 
Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1937, Do Dia 14/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 127, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 928/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, MATEUS MIRANDA DE MORAES, lotado na VT DE 
LIMOEIRO DO NORTE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), para viajar por meio de veículo próprio, de LIMOEIRO DO NORTE/CE a FORTALEZA/
CE, no período de 3 a 4/3/2016, a fim de participar do curso “A Parte Geral do Novo CPC e o Pro-
cesso do Trabalho”, que será realizado no dia 04 de março de 2016, das 8h às 17h, no auditório da 
Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia 
anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1937, Do Dia 14/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 128, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 928/2016,
R E S O L V E:
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, REGIANE FERREIRA CARVALHO SILVA, lotada 
na 02ª VT DA REGIÃO DO CARIRI, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 
(trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e 
noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar por meio aéreo, de JUAZEIRO DO NORTE/
CE a FORTALEZA/CE, no período de 4 a 5/3/2016, a fim de participar do curso “A Parte Geral 
do Novo CPC e o Processo do Trabalho”, que será realizado no dia 04 de março de 2016, das 8h 
às 17h, no auditório da Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista o horário de término do 
evento, o retorno se dará no dia posterior (sábado). Viagem custeada com recursos destinados para 
capacitação ( URG 080037 ).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1937, Do Dia 14/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 129, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 948/2016,
R E S O L V E:



conceder ao Exmo. JUIZ TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE ARACATI, Dr. ROBÉRIO 
MAIA DE OLIVEIRA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais 
e quarenta centavos), para viajar por meio aéreo, de ARACATI/CE a JUAZEIRO DO NORTE/
CE, no período de 8 a 11/3/2016, a fim de presidir as audiências da 2ª Vara do Trabalho do Cariri, 
nos dias 10 e 11/03/2016, conforme Portaria da Corregedoria nº 27/2016. Viagem, custeada com 
recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 131, de 07 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 948/2016,
R E S O L V E:
conceder mais 2 (duas) diárias ao Exmo. JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO Dr. JEAN FÁBIO 
ALMEIDA DE OLIVEIRA no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), em comple-
mentação à PORTARIA TRT7 PRESIDÊNCIA Nº 121, de 04 de março de 2016, para viajar, por 
meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a SOBRAL/CE, tendo em vista que os deslocamen-
tos anteriormente designados para os períodos de 7 a 10/3/2016 e de 14 a 15/3/2016, terão ínicio, 
respectivamente, nos dias 6/03 e 13/03/2016.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 132, de 07 de março de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO 
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA e no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 
8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato 
TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrô-
nico (PROAD) nº 1064/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Exmo. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRT 7ª REGIÃO, Dr. FRANCISCO 
TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), para viajar por meio de aéreo, de FORTALEZA/
CE a BRASÍLIA/DF, no período de 8 a 10/3/2016, a fim de participar da 1ª Reunião Ordinária do 
COLEPRECOR que ocorrerá no Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos dias 09 das 9h30 às 
17h e 10/3/16 das 9h30 às 12h; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia 
anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1937, Do Dia 14/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.
DisponibilizaDa no Dejt nº 1935, Do Dia 10/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 133, de 07 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1012/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Exmo. DESEMBARGADOR COORREGEDOR DO TRT 7ª REGIÃO, Dr. JEFFER-
SON QUESADO JÚNIOR, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos 
e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$R$ 117,00 (cento e 
dezessete reais), para viajar por meio de aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período 
de 8 a 10/3/2016, a fim de participar da 1ª Reunião Ordinária do COLEPRECOR que ocorrerá no 
Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos dias 09 das 9h30 às 17h e 10/3/16 das 9h30 às 12h; tendo 
em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos 
destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
TARCISIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Desembargador Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 134, de 07 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, o limite do estabelecido no 17, 
XIV, da Lei nº 13.242/2015 (LDO 2016), e verificada a disponibilidade orçamentária, e o Processo 
Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 899/2016,
R E S O L V E:
conceder ao COLABORADOR, Dr. SÉRGIO TORRES TEIXEIRA, DESEMBARGADOR DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diária, no valor unitário 
de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário 
de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), para viajar por meio aéreo, de RECIFE/PE a FORTALEZA/
CE, no período de 17 a 18/3/2016, a fim de ministrar o curso “Fundamentação da Decisão Trabal-
hista e o Novo CPC”. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 135, de 07 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 948/2016,
R E S O L V E:
retificar a PORTARIA TRT7 PRESIDÊNCIA Nº 129, de 04 de março de 2016, que concedeu diárias 
ao Exmo. JUIZ TITULAR DA VARA DO TRABALHO DE ARACATI, Dr. ROBÉRIO MAIA DE 
OLIVEIRA, determinando que, onde-se lê: “com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 
198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar por meio aéreo, de ARACATI/
CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE” 
leia-se: “sem adicional de deslocamento, para viajar, por meio de veículo próprio, de ARACATI/
CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE”



FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 142, de 14 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1266/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DA 02ª VT DE SOBRAL, Dr. LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 
(um e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio 
de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 17 a 18/3/2016, a fim de presidir 
audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o início do horário das audiências e a distância 
entre as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 143, de 04 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1164/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Exmo. JUIZ TITULAR DA VT DE LIMOEIRO DO NORTE, Dr. MATEUS MI-
RANDA DE MORAES, ao Exmo. JUIZ TITULAR DA VT DE TIANGUÁ, Dr. LÚCIO FLÁVIO 
APOLIANO RIBEIRO, e à Exma. JUÍZA TITULAR DA VT CRATEÚS, Dra. LAURA ANÍSIA 
MOREIRA DE SOUSA PINTO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos 
e trinta reais), para viajarem a FORTALEZA/CE, por meio de veículos próprios, no período de 17 a 
18/3/2016, a fim de participarem do curso “Fundamentação da Decisão Trabalhista e o Novo CPC”, 
a ser realizada nos dias 17 (13h15 às 18h) e 18 (8h às 11h15) de março de 2016, no auditório da 
Escola Judicial deste Tribunal. Viagens custeadas com recursos destinados para capacitação (URG 
080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1939, Do Dia 16/03/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 144, de 14 de março de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO 
EXERCÍCIO EVENTUAL DA PRESIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
o requerimento constante do PROAD Nº 711/2016 (Doc.22), 
R E S O L V E:
autorizar a Divisão de Pagamento de Pessoal a proceder à restituição de 01 (um) adicional de desloca-
mento, no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), concedido ao Exmo. Desembargador 
Presidente do TRT 7ª Região, FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR, por 
meio da Portaria da Presidência nº 89/2016, em virtude deslocamento ter sido realizado por meio de 
veículo oficial, quando do desembarque (chegada) em Brasília e do embarque para retorno à Fortaleza.



PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício eventual da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 154, de 22 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1283/2016,
R E S O L V E:
Conceder à Colaboradora, ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ, Juíza do Trabalho do TRT 
da 5ª Região, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 
reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), 
para viajar por meio aéreo, de Salvador/BA a Fortaleza/CE, no período de 30.03 a 01.04.2016, a 
fim de ministrar oficina de trabalho sobre as “Aplicações do Novo CPC”, nos dias 31.03 e 01.04, 
das 8h às 17h; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 155, de 22 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1035/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Colaborador, JOÃO HUMBERTO CESÁRIO, Juiz do Trabalho do TRT da 23ª 
Região, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 
com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para viajar 
por meio aéreo, de Cuiabá-MT a Fortaleza-CE, no período de 14 a 16.04.2016, a fim de ministrar 
o curso “Meios de Prova do Processo do Trabalho e o Novo CPC” no dia 15.04.2016, das 8h às 
17h; tendo em vista o horários de início do evento, a disponibilidade e duração dos vôos, a vinda se 
dará no dia anterior e a volta no dia posterior (sábado). Viagem custeada com recursos destinados 
para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 158, de 28 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1643/2016,
R E S O L V E:



Conceder ao Juiz Titular da 02ª Vara de Sobral, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 (uma e meia) 
diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo próp-
rio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 31/3 a 1/4/2016, a fim de presidir as audiências da 
Justiça Itinerante; tendo em vista o início do horário das audiências e a distância entre as cidades, 
a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 159, de 28 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1374/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, 2,5 (duas 
e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional 
de deslocamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), para viajar por meio de 
aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 06 a 08/04/2016, a fim de participar 
da Reunião Ordinária do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho - COLEOUV, nos dias 07 
e 08/04/2016, no Auditório dos Ministros do TST; tendo em vista o horário de início da reunião, a 
ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 160, de 28 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1560/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, ANTÔNIO MARQUES CAVALCANTE 
FILHO, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 
para viajar por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a TIANGUÁ/CE, no período de 06 a 
08/04/2016, a fim de realizar Correição na Vara do Trabalho daquele Município. Viagem custeada 
com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 161, de 29 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1591/2016,
R E S O L V E:



Conceder à Juíza Titular da 01ª Vara do Trabalho de Sobral, SUYANE BELCHIOR PARAIBA 
DE ARAGÃO, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 30.03 
a 01.04.2016, a fim de participar da “Oficina de Trabalho – Aplicações do Novo CPC”, que será 
realizada nos dias 31.03.2016 e 01.04.2016, de 8h às 17h, na sala de aula da Escola Judicial deste 
Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 162, de 29 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1591/2016,
R E S O L V E:
Conceder à Juíza Titular da 02ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, REGIANE FERREIRA 
CARVALHO SILVA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais 
e quarenta centavos), para viajar por meio aéreo, de JUAZEIRO DO NORTE/CE a FORTALEZA/
CE, no período de 30.03 a 01.04.2016, a fim de participar da “Oficina de Trabalho – Aplicações do 
Novo CPC”, que será realizada nos dias 31.03.2016 e 01.04.2016, de 8h às 17h, na sala de aula da 
Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia 
anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 163, de 29 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1591/2016,
R E S O L V E:
Conceder à Juíza Titular da Vara do Trabalho de Iguatu, CHRISTIANNE FERNANDES CAR-
VALHO DIOGENES RIBEIRO, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos 
e trinta reais), para viajar por meio de veículo próprio, de IGUATU/CE a FORTALEZA/CE, no 
período de 30.03 a 01.04.2016, a fim de participar da “Oficina de Trabalho – Aplicações do Novo 
CPC”, que será realizada nos dias 31.03.2016 e 01.04.2016, de 8h às 17h, na sala de aula da Escola 
Judicial deste Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior. 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 164, de 29 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1591/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Juiz Titular da Vara de Limoeiro Do Norte, MATEUS MIRANDA DE MORAES, 
2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por 
meio de veículo próprio, de LIMOEIRO DO NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 30.03 
a 01.04.2016, a fim de participar da “Oficina de Trabalho – Aplicações do Novo CPC”, que será 
realizada nos dias 31.03.2016 e 01.04.2016, de 8h às 17h, na sala de aula da Escola Judicial deste 
Tribunal; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 168, de 30 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1712/2016,
R E S O L V E:
Conceder à Juíza do Trabalho Substituta, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, 2,5 (duas 
e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de 
deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para viajar por meio aéreo, 
de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 30.03 a 01.04.2016, a fim de participar do 
III Encontro Nacional de Precatórios, que acontecerá no período de 31.03 (manhã) a 1º.04.2016; 
tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com 
recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 169, de 31 de março de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1644/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Juiz do Trabalho Substituto, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 4,5 (quatro e 
meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo 
próprio, de FORTALEZA/CE a LIMOEIRO DO NORTE/CE, no período de 25 a 29.04.2016, a fim 
de presidir a VT de Limoeiro do Norte no período de 26 a 30.04.2016; tendo em vista o horário de 
início das audiências, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1950, Do Dia 05/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 173, de 01 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente a partir de 02.07.2013, o artigo 22, 
§ 8º, da Lei nº 8.460/92, o Ato TRT nº 339/2013, e constante no Despacho exarado no Processo 
Administrativo Eletrônico nº 140/2014,
R E S O L V E:
autorizar a Divisão de Pagamento de Pessoal a proceder à restituição de 01 (uma) diária, no valor 
unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), concedida ao Exmo. Juiz do Trabalho Substituto Dr. 
CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO, através da Portaria da Presidência nº 204, de 06 
de abril de 2014, correspondente ao dia 21.04.2015, em virtude do deslocamento do Magistrado só 
ter ocorrido no dia 22.04.2015.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1948, Do Dia 1º/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 175, de 05 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº1724/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Desembargador do TRT 7ª Região, ANTÔNIO MARQUES CAVALCANTE FILHO, 
2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), para viajar 
por meio de veículo oficial, de Fortaleza-CE a Crateús-CE, no período de 13 a 15.04.2016, a fim de 
realizar Correição Ordinária na VT de Crateús. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1954, Do Dia 11/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 179, de 05 de abril de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO 
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA e no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, 
§ 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do 
Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo 
Eletrônico (PROAD) nº 1854/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Desembargador Presidente do TRT da 7ª Região, FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES 
LIMA VERDE JÚNIOR, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e 
oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezes-
sete reais), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 12 a 
14.04.2016, a fim de participar da 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, nos dias 13.04 (9h30 às 17h) e 14.04 (9h30 às 12h); tendo 
em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos 
destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1966, Do Dia 28/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 190, de 12 de abril de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1919/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz Titular da 02ª Vara do Trabalho de Sobral, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 
(um e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio 
de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 14 a 15.04.2016, a fim de presidir 
audências da Justiça Itinerante no Município de Cruz, que se realizarão em 15 de abril; em virtude 
da distância de aproximadamente 117km entre Sobral e Cruz e o horário de início das audiências, 
o deslocamento se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1966, Do Dia 28/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 191, de 12 de abril de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1874/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Desembargador do TRT7, ANTONIO MARQUES CAVALCANTE FILHO, 2,5 
(duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), para viajar por 
meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período de 18 a 20.04.2016, a 
fim de realizar Correição Ordinária na Vara do Trabalho de Iguatu. Viagem custeada com recursos 
destinados/pertinentes a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no Exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1965, Do Dia 27/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 192, de 11 de abril de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1918/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz Titular da Vara do Trabalho de Tianguá-CE, LÚCIO FLÁVIO APOLIANO 
RIBEIRO, 1,5 (um e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar por meio de veículo próprio, de TIANGUÁ/CE a FORTALEZA/CE, no período de 14 a 
15.04.2016, a fim de participar do curso “Meios de Prova do Processo do Trabalho e o Novo CPC”, 
que será realizado no dia 15 de abril de 2016, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no auditório da Escola 
Judicial deste Tribunal; tendo em vista o horário de início do curso, a vinda se dará no dia anterior.



Viagem custeada com recursos destinados a capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1965, Do Dia 27/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 193, de 12 de abril de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1918/2016,
R E S O L V E:
conceder à Juíza Titular da 02ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, REGIANE FERREIRA 
CARVALHO SILVA, 1,5 (uma e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais 
e quarenta centavos), para viajar por meio aéreo, de JUAZEIRO DO NORTE/CE a FORTALEZA/
CE, no período de 14 a 15.04.2016, a fim de participar do curso “Meios de Prova do Processo do 
Trabalho e o Novo CPC”, que será realizado no dia 15 de abril de 2016, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, no auditório da Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista o horário de início do curso, a 
vinda se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1965, Do Dia 27/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 195, de 13 de abril de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1780/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Colaborador, BEM-HUR SILVEIRA CLAUS, Juiz do Trabalho do TRT da 4ª Região, 
2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adi-
cional de deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para viajar por 
meio aéreo, de PORTO ALEGRE/RS a FORTALEZA/CE, no período de 19 a 21.05.2016, a fim 
de ministrar o curso “Cumprimento de Sentença Trabalhista e o Novo CPC” no dia 20 de maio de 
2016, das 8h às 17h, na sala de aula da Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista a duração e 
disponibilidade de vôos, a vinda e retorno se darão no dia anterior e posterior(sábado) ao curso. 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1968, Do Dia 02/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 207, de 18 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1244/2016,
R E S O L V E:



Conceder ao Juiz Titular da 02ª Vara de Sobral, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 3,5 (três e 
meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de 
deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para viajar por meio aéreo, 
de FORTALEZA/CE a SALVADOR/BA, no período de 27 a 30.04.2016, a fim de participar do 18º 
CONAMAT; tendo em vista que o evento terá duração até o dia 30.04.2016, o retorno ocorrerá no 
sábado. Viagem custeada com recursos destinados a capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1959, Do Dia 18/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 208, de 18 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1244/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Juiz do Trabalho Substituto, FABRÍCIO AUGUSTO BEZERRA E SILVA, 3,5 (três 
e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de 
deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para viajar por meio aéreo, 
de FORTALEZA/CE a SALVADOR/BA, no período de 27 a 30.04.2016, a fim de participar do 18º 
CONAMAT; tendo em vista que o evento terá duração até o dia 30.04.2016, o retorno ocorrerá no 
sábado. Viagem custeada com recursos destinados a capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1959, Do Dia 18/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 209, de 18 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1244/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Juiz do Trabalho Substituto, JAMMYR LINS MACIEL, 3,5 (três e meia) diárias, no 
valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor 
unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a 
SALVADOR/BA, no período de 27 a 30.04.2016, a fim de participar do 18º CONAMAT; tendo em 
vista que o evento terá duração até o dia 30.04.2016, o retorno ocorerá no sábado. Viagem custeada 
com recursos destinados a capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1959, Do Dia 18/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 210, de 18 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 1924/2016,
R E S O L V E:



Conceder ao Desembargador do TRT da 7ª Região, ANTÔNIO MARQUES CAVALCANTE FILHO, 
2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), para viajar por 
meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a LIMOEIRO DO NORTE/CE, no período de 27 a 
29.04.2016, a fim de realizar Correição Orninária na Vara do Trabalho daquele Município. Viagem 
custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1967, Do Dia 29/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 229, de 27 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2186/2016,
R E S O L V E:
conceder à Exma. Juíza do Trabalho Substituta Dra. RAFAELA SOARES FERNANDES 11,5 
(onze e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com 5 (cinco) adi-
cionais de deslocamentos, no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta 
centavos), para viajar, a serviço, por meio de transporte aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO 
DO NORTE/CE, a fim de presidir a 2ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, no período de 03 a 
31.05.2016; Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente necessário 
e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra de passagens aéreas e o paga-
mento das diárias da seguinte forma:
-2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 03 a 05.05.2016;
-2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 10 a 12.05.2016;
-2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 17 a 19.05.2016;
-2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 23 a 25.05.2016;
-1,5 (uma e meia) diária, referente ao deslocamento no período de 30 a 31.05.2016.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1967, Do Dia 29/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 230, de 27 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2186/2016,
R E S O L V E:
Conceder à Juíza do Trabalho Substituta, MANUELA DE ALBUQUERQUE VIANA XEREZ, 9,5 
(nove e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio 
rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período de 9 a 25.05.2016, a fim de presidir 
as audiências da Vara do Trabalho daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a 
serviço. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado 
o pagamento das diárias da seguinte forma:
- 3,5 (três e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 09 a 12.05.2016;
- 3,5 (três e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 16 a 19.05.2016;
- 2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 23 a 25.05.2016.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1967, Do Dia 29/04/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 234, de 29 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2309/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Juiz Titular da 02ª Vara de Sobral, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 (uma e meia) 
diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo 
próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 5 a 6.5.2016, a fim de presidir as audiências 
da Justiça Itinerante; tendo em vista o início do horário das audiências e a distância entre as cidades, 
a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1968, Do Dia 02/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 235, de 29 de abril de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2324/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Juiz do Trabalho Substituto, RONALDO SOLANO FEITOSA, 1,5 (uma e meia) diária, 
no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de deslocamento no 
valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/
CE a BRASÍLIA/DF, no período de 3 a 4.5.2016, a fim de participar da 1ª Reunião Preparatória para 
o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário e da 2ª Reunião da Rede de Priorização do Primeiro 
Grau de Jurisdição. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1968, Do Dia 02/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237, de 03 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2186/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz do Trabalho Substituto, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 15 (quinze) 
diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo 
próprio, de FORTALEZA/CE a LIMOEIRO DO NORTE/CE, no período de 02 a 25.05.2016, a fim 
de presidir as audiências da Vara do Trabalho daquele Município. Viagem custeada com recursos 
destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias da seguinte forma:
- 3,5 (três e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 02 a 05.05.2016;
- 4,5 (quatro e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 09 a 13.05.2016;
- 4,5 (quatro e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 16 a 20.05.2016;
- 2,5 (duas e meia) diárias, referentes ao deslocamento no período de 23 a 25.05.2016.



FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1975, Do Dia 11/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 238, de 03 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº8.460/1992, tendo em vista a Tabela de 
Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº339/2013, verificada a disponibilidade orça-
mentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº2186/2016,
R E S O L V E:
conceder à Juíza do Trabalho Substituta, RAFAELA SOARES FERNANDES, mais 1 (uma) diária, 
no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), em complementação à Portaria da Presidência 
nº 229/2016, tendo em vista a antecipação de sua viagem de Fortaleza-CE a Juazeiro do Norte-CE 
para o dia 29.05, em virtude da realização da correição na 2ª Vara da Região do Cariri, a partir do 
dia 30.05.2016. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente necessário 
e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o pagamento da diária.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1975, Do Dia 11/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 242, de 06 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2186/2016,
R E S O L V E:
conceder à Juíza do Trabalho Substituta, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, 1,5 (uma e meia) 
diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo 
próprio, de FORTALEZA/CE a BATURITÉ/CE, no período de 03 a 04.05.2016, a fim de presidir 
as audiências da Vara do Trabalho daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados 
a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1975, Do Dia 11/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 245, de 11 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2430/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz do Trabalho Substituto, ANDRÉ BRAGA BARRETO, 1,5 (um e meia) diárias, no 
valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor 
unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), que viajou por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a 
BRASÍLIA/DF, no período de 9 a 10.05.2016, onde participou da Reunião dos Gestores Regionais 
e Nacionais da Comissão de Efetividade de Execução Trabalhista, na manhã do dia 10.05.2016; 
tendo em vista o horário de início do evento, a ida se deu no dia anterior.
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1984, Do Dia 24/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 246, de 11 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2560/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Desembargador Corregedor do TRT 7ª Região, JEFFERSON QUESADO JÚNIOR, 
2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com 
adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), para viajar 
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 17 a 19.05.2016, a fim de 
participar da Reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs - COLEPRECOR, que 
será realizada nos dias 18 e 19.05.2016; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará 
no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1984, Do Dia 24/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 247, de 11 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2467/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz Titular da 2ª Vara de Sobral, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 (uma e meia) 
diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo 
próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 12 a 13.05.2016, a fim de participar 
da “Oficina de Trabalho: Novo CPC”, que será realizada no dia 13 de maio de 2016, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, na sala de aula da Escola Judicial; tendo em vista o horário de início do evento e 
a distância entre as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados 
para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1984, Do Dia 24/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 267, de 24 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3555/2015,
R E S O L V E:



conceder à Juíza do Trabalho Substituta MARIA RAFAELA DE CASTRO, 1,5 (uma e meia) diária, 
no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), por ter viajado, por meio rodoviário, de 
FORTALEZA/CE a CRATEÚS/CE, no período de 29 a 30.01.2016, onde presidiu a Vara do Tra-
balho daquele Município no dia 29.01.2016; em razão do horário do término das audiências e da 
distância entre as cidades, o retorno se deu no dia posterior (sábado). Viagem custeada com recursos 
destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1987, Do Dia 27/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 268, de 24 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2614/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Desembargador Corregedor do TRT 7ª Região, JEFFERSON QUESADO JÚNIOR, 
1,5 (uma e meia) diária, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), com adicional 
de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), 
para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 01 
a 02.06.2016, a fim de participar do encerramento da Correição Ordinária das Varas do Trabalho 
da Região do Cariri, no dia 02.06.2016; tendo em vista o horário de início das atividades e a não 
disponibilidade de vôo, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a 
serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1987, Do Dia 27/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 269, de 24 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2455/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Colaborador, FLÁVIO DA COSTA HIGA, lotado no TRT da 24ª Região, 2,5 (duas 
e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de 
deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para viajar por meio aéreo, 
de Campo Grande/MS a Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.06.2016, a fim de ministrar o curso 
“Tutela de Urgência e o Novo CPC” no dia 24.06.2016, das 8h às 17h, na sala de aula da Escola 
Judicial deste Tribunal; em razão do horário e duração dos vôos a ida se dará no dia anterior e o 
retorno no dia posterior (sábado) ao evento. Viagem custeada com recursos destinados a capacitação 
(URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1985, Do Dia 25/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 270, de 24 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2455/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Colaborador, JÚLIO CÉSAR BEBBER, lotado no TRT da 24ª Região, 2,5 (duas e 
meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de 
deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para viajar por meio aéreo, 
de Campo Grande/MS a Fortaleza/CE, no período de 23 a 25.06.2016, a fim de ministrar o curso 
“Tutela de Urgência e o Novo CPC” no dia 24.06.2016, das 8h às 17h, na sala de aula da Escola 
Judicial deste Tribunal; em razão do horário e duração dos vôos a ida se dará no dia anterior e o 
retorno no dia posterior (sábado) ao evento. Viagem custeada com recursos destinados a capacitação 
(URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1985, Do Dia 25/05/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 277, de 31 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2620/2016,
R E S O L V E
Conceder ao Juiz Titular da 2ª Vara de Sobral-CE, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 (uma e 
meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), por ter viajado por meio de 
veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 19 a 20.05.2016, onde presidiu as 
aundiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências, a ida se deu no 
dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1994, Do Dia 07/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 278, de 31 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2871/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz Titular da 2ª Vara de Sobral-CE, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 (um e 
meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de 
veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 02 a 03.06.2016, a fim de presidir 
aindiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências, a ida se dará no 
dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1994, Do Dia 07/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 279, de 31 de maio de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2921/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Desembargador deste Tribunal JEFFERSON QUESADO JÚNIOR, 1,5 (uma e meia) 
diária, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), para viajar por meio de veículo 
oficial, de FORTALEZA/CE a SOBRAL/CE, no período de 08 a 09.06.2016, a fim de participar 
do encerramento da Correição Ordinária das Varas daquele Município; tendo em vista o horário de 
início das atividades e a distância entre as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada 
com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1995, Do Dia 08/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 285, de 03 de junho de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2540/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Maracanaú-CE, CARLOS ALBERTO TRIN-
DADE REBONATTO, 1,5 (um e meia) diária, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cin-
quenta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta 
reais), para viajar por meio de aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 15 a 
16/6/2016, a fim de participar da reunião com os Gestores Regionais do Programa Trabalho Seguro 
no TST, dia 16/6/2016, das 9h às 17h; tendo em vista o horário de início da reunião, a ida se dará 
no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1993, Do Dia 06/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 286, de 03 de junho de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e os Processos Administrativos Eletrônicos (PROADs) nºs 2186/2016 e 2874/2016,
R E S O L V E:
conceder à Juíza do Trabalho Substituta, MANUELA DE ALBUQUERQUE VIANA XEREZ, 3,5 
(três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio 
rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período de 30/5 a 2/6/2016, a fim de presidir 
as audiências da Vara do Trabalho daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados 
a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1993, Do Dia 06/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 288, de 06 de junho de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 2186/2016,
R E S O L V E:
conceder à Juíza do Trabalho Substituta, MANUELA DE ALBUQUERQUE VIANA XEREZ, 1 
(uma) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), por ter viajado, por meio de 
veículo próprio, de IGUATU/CE a CRATEÚS/CE, no dia 13/5/2016, onde presidiu as audiências 
daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento da diária.
FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1998, Do Dia 13/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 293, de 13 de junho de 2016
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3045/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz Titular da 02ª Vara do Trabalho de Sobral, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 
(uma e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio 
de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 16 e 17/6/2016, a fim de presidir 
as audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o início do horário das audiências e a distância 
entre as cidades, a ida se dará no dia anterior.
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1999, Do Dia 14/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 294, de 13 de junho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3169/2016,
R E S O L V E:
conceder à Desembargadora Presidente do TRT 7ª Região, MARIA JOSE GIRÃO, 2,5 (duas e 
meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de 
deslocamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), para viajar por meio aéreo, 
de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 21 e 23/6/2016, a fim de participar da 4ª 
Reunião Ordinária do COLEPRECOR que será realizada nos dias 22 (09h30min às 17h) e 23 de 
junho de 2016 (09h30min às 12h), no TST; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício eventual da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 1999, Do Dia 14/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 295, de 13 de junho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3155/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Desembargador Corregedor do TRT 7ª Região, DURVAL CÉSAR DE VASCONCE-
LOS MAIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três 
reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), para 
viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 21 e 23/6/2016, a fim 
de participar da 4ª Reunião Ordinária do COLEPRECOR que será realizada nos dias 22 (09h30min 
às 17h) e 23 de junho de 2016 (09h30min às 12h), no TST; tendo em vista o horário de início do 
evento, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 1999, Do Dia 14/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 302, de 15 de junho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3139/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Juiz do Trabalho Substituto, JAMMYR LINS MACIEL, 2,5 (duas e meia) diárias, no 
valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo próprio, de 
FORTALEZA/CE a CRATEÚS/CE, no período de 13 e 15/6/2016, a fim de presidir as audiências 
da Vara do Trabalho daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2010, Do Dia 29/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.
DisponibilizaDa no Dejt nº 2002, Do Dia 17/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 307, de 22 de junho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3368/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Desembargador deste Tribunal, FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA, 2,5 (duas 
e meia) diárias, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), para viajar por meio 
de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a GUARACIABA DO NORTE/CE, no período de 28 a 
30/6/2016, a fim de participar do III Seminário Regional “Trabalho Seguro no Ambiente Rural”, 
que será realizado dia 29/6/2016, naquele Município; tendo em vista o horário de início, de término 
e a distância entre as cidades, a ida se dará no dia anterior e o retorno no dia posterior ao evento. 
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 2007, Do Dia 24/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 308, de 27 de junho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3326/2016,
R E S O L V E:
conceder à Juiza do Trabalho Substituta, ANA PAULA BARROSO SOBREIRA PINHEIRO, lotada 
na Diretoria do Forum Autran Nunes, designada para presidir a 3ª Vara do Trabalho da Região do 
Cariri, no período de 04/07 a 02/08/2016, em virtude das férias do juiz titular:
1 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional 
de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), 
para viajar por meio de Aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE /CE, no período 
de 03 a 07/07/2016;
2 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional 
de deslocamento no valor unitário de R$ 99,20 (noventa e nove reais e vinte centavos), para viajar 
por meio Aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 10 a 14/07/2016, 
e tendo em vista o horário de início das audiências e a distância entre as cidades, a ida se dará no 
dia anterior e o retorno será definido o meio de transporte posteriormente, razão pela qual faz jus 
a meio adicional de deslocamento;
3 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adi-
cional de deslocamento no valor unitário de R$ 99,20 (noventa e nove reais e vinte centavos), para 
viajar por meio de Aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 17 
a 21/07/2016, e tendo em vista o horário de início das audiências e a distância entre as cidades, a 
ida se dará no dia anterior e será definida qual o meio de transporte posteriormente, razão pela qual 
faz jus a meio adicional de deslocamento;
4 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional 
de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), 
para viajar por meio de Aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no perído de 
25 a 28/07//2016, em virtude de férias do juiz titular;
5 1,5 (uma e meia) diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional 
de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), 
para viajar por meio de Aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 
01 a 02/08/2016.
As viagens serão custeadas com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
das passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2010, Do Dia 29/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 314, de 28 de junho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3417/2016,
R E S O L V E:



conceder ao Juiz Titular da 2ª Vara de Sobral, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, 1,5 (uma e meia) 
diária, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de veículo 
próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 30/06 a 01/07/2016, a fim de partici-
par do curso 3ª Oficina de Trabalho-Novo CPC; a ida será no dia anterior em virtude do horário de 
início do evento e da distância entre as cidades.
Viagem custeada com recursos destinados à capacitação.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2011, Do Dia 30/06/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 340, de 12 de julho de 2016.
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3.685/2016,
R E S O L V E:
Conceder à DESEMBARGADORA PRESIDENTE, MARIA JOSE GIRÃO, lotada na PRESIDÊN-
CIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), 
com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 118,90 (cento e dezoito reais e noventa 
centavos), para viajar por meio de Aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 02 
a 04/08/2016, a fim de participar de reunião com a Secretária do Coleprecor, Dra. Márcia Lovane 
Soft, na tarde do dia 02/08 e da 5ª Reunião Ordinária do Coleprecor, dias 03 e 04/08/16. Viagem 
custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 2022, Do Dia 15/07/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 341, de 12 de julho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3.810/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Desembargador do TRT7, DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA, lotado no 
GAB. Des. DURVAL CESAR V MAIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 
(quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 118,90 
(cento e dezoito reais e noventa centavos), para viajar por meio Aéreo, de FORTALEZA/CE a 
BRASÍLIA/DF, no período de 02 a 04/08/2016, a fim de participar de reunião com a Secretária do 
Coleprecor, Dra. Márcia Lovane Soft, na tarde do dia 02/08 e da 5ª Reunião Ordinária do Colepre-
cor, dias 03 e 04/08/16. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2021, Do Dia 14/07/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 342, de 12 de julho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3.818/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao Diretor-Geral, FRANCISCO JOSE PONTES IBIAPINA, CJ-4(DIRETOR), lotado 
na DIRETORIA GERAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 368,00 (trezentos e 
sessenta e oito reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 294,40 (duzentos e 
noventa e quatro reais e quarenta centavos), para viajar por meio de Aéreo, de FORTALEZA/CE a 
BRASÍLIA/DF, no período de 02 a 04/08/2016, a fim de participar de reunião com a Secretária do 
Coleprecor, Dra. Márcia Lovane Soft, na tarde do dia 02/08 e da Reunião de Diretores-Gerais dos 
TRTs, evento paralelo à 5ª Reunião Ordinária do Coleprecor, dias 03 e 04/08/16. Viagem custeada 
com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2021, Do Dia 14/07/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 343, de 12 de julho de 2016.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, e o Processo Administrativo 
Eletrônico PROAD) nº 3260/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DIRETOR (CJ-4), lotado na DIRETORIA GERAL, FRANCISCO JOSÉ PONTES 
IBIAPINA, servidor cedido do Ministério do Trabalho e Emprego para este Tribunal, 1,5 (uma e 
meia) diárias, no valor unitário de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais), pela participação 
na 1ª Reunião Nacional das Comissões de Segurança do Poder Judiciário, em Brasília/DF, no dia 
27/6, com retorno à Fortaleza-Ce no dia 28/6/2016. Faça-se o expediente necessário e organize-se 
a folha de pagamento, restando autorizado o pagamento referente à alteração da passagem aérea de 
retorno, por ter permanecido em Brasília, privilegiando o princípio da economicidade,e o pagamento 
da complementação das diárias, excluindo os dias 24, 25 e 26/6. Viagem custeada com recursos 
destinados a serviço.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2021, Do Dia 14/07/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 344, de 12 de julho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3569/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUIS BEZERRA ARAUJO, lotado na 
DIRETORIA DO FORUM AUTRAN NUNES, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 
330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar por meio de Veículo Próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/
CE, no período de 07 a 08/7/2016, a fim de realizar audiências da Justiça Itinerante de Sobral; em 
razão da distância entre as cidades e o horário de início das audiências, o deslocamento se dará no 
dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2021, Do Dia 14/07/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 356, de 20 de julho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3470/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, lotado 
na 02ª VT DE MARACANAÚ, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos 
e trinta reais), que viajou em veículo próprio, de FORTALEZA/CE a GUARACIABA DO NORTE/
CE, no período de 28 a 30/6/2016, onde participou do III Seminário Regional Trabalho Seguro no 
Ambiente Rural no dia 29/6/2016; tendo em vista a distância entre as cidades e o horário de início 
e término, a ida se deu no dia anterior e o retorno no dia posterior ao evento. Viagem custeada com 
recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o paga-
mento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2028, Do Dia 25/07/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 360, de 26 de julho de 2016.
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3760/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao COLABORADOR, DESEMBARGADOR SÉRGIO TORRES TEIXEIRA, lotado no 
TRT DA 6ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta 
e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete 
reais), para viajar por meio aéreo, de RECIFE/PE a FORTALEZA/CE, no período de 4 a 5/8/2016, 
a fim de ministrar o curso “Incidentes de Interesses Transindiciduais” nos dias 04 (13h às 17h) e 05 
(8h às 17h) de agosto de 2016, na Escola Judicial deste Tribunal. Viagem custeada com recursos 
destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2030, Do Dia 27/07/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 362, de 27 de julho de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4030/2016,
RESOLVE:



conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, 
lotado na VICE-PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quin-
hentos e oitenta e três reais), com adicional de descolamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento 
e dezessete reais), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período 
de 17 a 19/8/2016, a fim de participar da Reunião do Colégio de Ouvidores da JT - COLEOUV, 
nos dias 18 e 19/8/2016, no Auditório dos Ministros do TST; tendo em vista o horário do início do 
evento, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se 
o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra de 
passagens aéreas e o pagamento das diárias. 
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2032, Do Dia 29/07/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 386, de 09 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4218/2016,
R E S O L V E:
conceder à DESEMBARGADORA DO TRT DA 7ª REGIÃO, MARIA ROSELI MENDES ALEN-
CAR, lotada no GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, 
2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com 
adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 117,00 (cento e dezessete reais), para viajar 
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 24 a 26/8/2016, a 
fim de participar do Seminário Comemorativo dos 75 anos da JT e 70 anos do TST, nos dias 25 e 
26/8/2016, no Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas; tendo em vista o horário de início do 
evento, a ida se dará no dia anterior.
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2041, Do Dia 11/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 387, de 09 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4218/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, 
lotado na PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta 
reais), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 24 
a 26/8/2016, a fim de participar do Seminário
Comemorativo dos 75 anos da JT e 70 anos do TST, nos dias 25 e 26/8/2016, no Centro Cultural da 
Fundação Getúlio Vargas; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior. 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2041, Do Dia 11/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 388, de 10 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3864/2016,
R E S O L V E:
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, 
lotada no GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, 1,5 (um 
e meia) diárias, no valor unitário de R$583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de
deslocamento no valor unitário de R$117,00 (cento e dezessete reais), para viajar por meio aéreo, 
de FORTALEZA/CE a BELÉM/PA, no período de 18 a 19/8/2016, a fim de participar da 50ª As-
sembleia Geral Extraordinária de Trabalho do CONEMATRA, nos dias 18 (14h às 18h) e 19 (8h30
à s 12h) de agosto de 2016, no Auditório Aloysio da Costa Chaves do TRT da 8ª Região. Viagem 
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2041, Do Dia 11/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 391, de 11 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4273/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, LAURA ANÍSIA MOREIRA DE SOUSA PINTO, lo-
tada na VT DE CRATEÚS/CE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos 
e trinta reais), para viajar por meio de veículo próprio, de CRATEÚS/CE a FORTALEZA/CE, no 
período de 18 a 19/8/2016, a fim de participar da “Oficina de Trabalho: Sentenças à Luz do Novo 
CPC”, dia 19/8/2016, das 8h às 17h, na sala de aula da Escola Judicial; tendo em vista o horário de 
início do evento e a distância entre as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com 
recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2044, Do Dia 16/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 392, de 11 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4273/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT 
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 18 
a 19/8/2016, a fim de participar da “Oficina de Trabalho: Sentenças à Luz do Novo CPC”, dia 
19/8/2016, das 8h às 17h, na sala de aula da Escola Judicial; tendo em vista o horário de início do 
evento e a distância entre as cidades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos 
destinados para capacitação (URG 080037).



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2044, Do Dia 16/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 393, de 16 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4264/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 
DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 
330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/
CE, no período de 18 a 19/8/2016, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante; tendo em 
vista o horário de início das audiências, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos 
destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2045, Do Dia 17/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 394, de 17 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 3647/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT DE 
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), que 
viajou por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 14 a 15/7/2016, 
e presidiu as audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências, a 
ida se deu no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2046, Do Dia 18/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 395, de 17 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4362/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, 
lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO PARENTE, 1,5 (um e meia) 
diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslo-
camento no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para 
viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 23 a 24/8/2016, a fim 
de participar da 1ª Reunião dos Coordenadores de Núcleos de Conciliação da JT, dia 24/8/2016, no 
CSJT; tendo em vista o horário de início da reunião, a ida se deu no dia anterior. Viagem custeada 
com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2046, Do Dia 18/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 396, de 17 de agosto de 2016
AO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em 
vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a 
disponibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4436/2016,
R E S O L V E:
conceder à DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA JOSE GIRÃO, 
lotada no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 
583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de 
R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de 
FORTALEZA/CE a RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 24 a 26/8/2016, a fim de representar 
este TRT7 no Seminário Comemorativo dos 75 anos da JT e 70 anos do TST, dias 25 e 26/8/2016, 
no Centro Cultural da FGV; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia 
anterior. Viagem custeada com recursos destinados a representação.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Presidente do Tribunal em exercício
DisponibilizaDa no Dejt nº 2047, Do Dia 19/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 400, de 24 de agosto de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em 
vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a 
disponibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4504/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, 
lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO PARENTE, 1,5 (um e meia) 
diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslo-
camento no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para 
viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 30 a 31/8/2016, a 
fim de representar este Regional na posse do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho como Ministro 
Titular do Tribunal Superior Eleitoral, que se realizará no dia 30 de agosto de 2016; tendo em vista 
o horário de término do evento, a volta se dará no dia seguinte. Viagem custeada com recursos 
destinados a representação.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2051, Do Dia 25/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 401, de 29 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4519/2016,
R E S O L V E:



conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 
2ª VARA DO TRABALHO DE SOBRAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 
(trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, 
no período de 1 a 3/9/2016, a fim de participar do curso “Oratória Máster – Linguagem Corporal”, 
que será realizado nos dias 01 (14h às 18h) e 02 (8h às 12h e das 13h às 17h) de setembro de 2016, 
na sala de aula da Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista a distância entre as cidades, bem 
como o horário de término do curso, a volta se dará no dia seguinte (sábado). Viagem custeada com 
recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas
DisponibilizaDa no Dejt nº 2054, Do Dia 30/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 402, de 29 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4519/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LÚCIO FLÁVIO APOLIANO RIBEIRO, lotado na VT 
DE TIANGUÁ, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar, por meio de veículo próprio, de TIANGUÁ/CE a FORTALEZA/CE, no período de 1 a 
3/9/2016, a fim de participar do curso “Oratória Máster – Linguagem Corporal”, que será realizado 
nos dias 01 (14h às 18h) e 02 (8h às 12h e das 13h às 17h) de setembro de 2016, na sala de aula da 
Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista a distância entre as cidades, bem como o horário de 
término do curso, a volta se dará no dia seguinte (sábado). Viagem custeada com recursos destinados 
para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas
DisponibilizaDa no Dejt nº 2054, Do Dia 30/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 403, de 29 de agosto de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4519/2016,
R E S O L V E:
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT 
DE SOBRAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 1 a 
3/9/2016, a fim de participar do curso “Oratória Máster – Linguagem Corporal”, que será realizado 
nos dias 01 (14h às 18h) e 02 (8h às 12h e das 13h às 17h) de setembro de 2016, na sala de aula da 
Escola Judicial deste Tribunal; tendo em vista a distância entre as cidades, bem como o horário de 
término do curso, a volta se dará no dia seguinte (sábado). Viagem custeada com recursos destinados 
para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas
DisponibilizaDa no Dejt nº 2054, Do Dia 30/08/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 407, de 1º de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4584/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT DE 
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 8 a 9/9/2016, a 
fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências, 
a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas
DisponibilizaDa no Dejt nº 2058, Do Dia 05/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 408, de 1º de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4586/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT DE 
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar por meio de Veículo Próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 15 a 16/9/2016, a 
fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências, 
a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas
DisponibilizaDa no Dejt nº 2058, Do Dia 05/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 410, de 05 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4707/2016, 
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA NETO, lotado na 
DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 
(trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, 
no período de 12/9 a 15/9/2016, a fim de presidir as audiências da Vara do Trabalho daquele Município. 
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO 
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas 
DisponibilizaDa no Dejt nº 2060, Do Dia 08/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 411, de 05 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4707/2016, 
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA NETO, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE 
a IGUATU/CE, no período de 19 a 22/9/2016, a fim de presidir as audiências da Vara do Trabalho 
daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas 
DisponibilizaDa no Dejt nº 2060, Do Dia 08/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 412, de 05 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4707/2016, 
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA NETO, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE 
a IGUATU/CE, no período de 26 a 30/9/2016, a fim de presidir as audiências da Vara do Trabalho 
daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO 
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas 
DisponibilizaDa no Dejt nº 2060, Do Dia 08/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 413, de 05 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4707/2016, 
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, RAIMUNDO DIAS DE OLIVEIRA NETO, lotado 
na DIRETORIA DO FORUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE 
a IGUATU/CE, no período de 3 a 6/10/2016, a fim de presidir as audiências da Vara do Trabalho 
daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO 
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas 
DisponibilizaDa no Dejt nº 2060, Do Dia 08/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 414, de 6 de setembro de 2016
 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4707/2016, 
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA TRABALHO SUBSTITUTA, DANIELA PINHEIRO GOMES PESSOA, lotada na 
DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 
(trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a LIMOEIRO 
DO NORTE/CE, no período de 12 a 15/9/2016, a fim de presidir as audiências da Vara do Trabalho 
daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO 
Presidente do Tribunal/Ordenadora de Despesas
DisponibilizaDa no Dejt nº 2060, Do Dia 08/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 419, de 6 de setembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4820/2016,
R E S O L V E:
conceder à DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO, MARIA JOSE 
GIRÃO, lotada na PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 
(quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 
175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FOR-
TALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 27 a 29/9/2016, a fim de participar da 5ª Reunião 
do COLEPRECOR, dias 28 e 29/9; tendo em vista o horário de inícido do evento, a ida se dará 
no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal/Ordenador de Despesas Substituto
DisponibilizaDa no Dejt nº 2062, Do Dia 12/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 421, de 8 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4827/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS 
MAIA, lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR DURVAL CÉSAR MAIA, 2,5 (duas e meia) 
diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento 
no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por 
meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 27 a 29/9/2016, a fim de participar 
da 5ª Reunião Ordinária do COLEPRECOR que será realizada nos dias 28 e 29 de setembro de 2016, 
no Auditório dos Ministros do TST; tendo em vista o horário de inícido do evento, a ida se dará no dia 
anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2062, Do Dia 12/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 423, de 14 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4707/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
lotado na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário 
de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE 
a LIMOEIRO DO NORTE/CE, no período de 19 a 23/9/2016, a fim de presidir as audiências da Vara 
do Trabalho daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2065, Do Dia 15/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 424, de 14 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4707/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
lotado na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário 
de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE 
a LIMOEIRO DO NORTE/CE, no período de 26 a 30/9/2016, a fim de presidir as audiências da Vara 
do Trabalho daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2065, Do Dia 15/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 425, de 15 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4953/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, 
lotado na PRESIDÊNCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a ARACATI/CE, no período 
de 15 a 16/9/2016, a fim de acompanhar comissão de vistoria das unidades judiciárias do 1º grau 
de Jurisdição do TRT7 para o biênio 2016/2018, instituída pelo Ato nº 162/2016. Viagem custeada 
com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2065, Do Dia 15/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 426, de 15 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4826/2016,
R E S O L V E:
conceder à DESEMBARGADORA, MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, lotada no GABI-
NETE DA DESEMBARGADORA MARIA ROSELI ALENCAR, 3,5 (três e meia) diárias, no 
valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento 
no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, 
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE ao RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 3 a 6/10/2016, 
a fim de participar do Seminário em comemoração aos 20 anos da Escola Judicial do TRT da 
1ª Região e da 51ª Assembleia Geral Extraordinária e Reunião do Trabalho do CONEMATRA, 
dias 04 a 06/10/2016; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior. 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2065, Do Dia 15/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 437, de 26 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5.135/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado no 2ª VT DE 
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar por meio de Veículo Próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 06 a 07/10/2016, a 
fim de realizar audiências da Justiça Itinerante, no dia 07/10/2016, em Cruz/CE. Ida no dia anterior 
em razão do horário do início das audiências. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2074, Do Dia 28/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 438, de 26 de setembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4.819/2016,
R E S O L V E:



conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIO FLAVIO APOLIANO RIBEIRO, lotado na VT 
DE TIANGUÁ, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar por meio de Veículo Próprio, de TIANGUÁ/CE a FORTALEZA/CE, no período de 29 e 
30/09/2016, a fim de Participar do curso “Informática Aplicada à Prestação Jurisdicional”, que será 
ministrado na sala de informática da Escola Judicial do TRT-7ª, em Fortaleza/CE no dia 30/09/2016, 
das 8h às 17h. Ida no dia anterior em razão do horário do início do curso. Viagem custeada com 
recursos destinados a capacitação (UG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2074, Do Dia 28/09/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 443, de 29 de setembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
exercício da presidência, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei 
nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 
339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o PROAD nº 5.182/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, 
lotado na Presidência, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 294,40 (duzentos e 
noventa e quatro reais e quarenta centavos), para viajar por meio Aéreo, de FORTALEZA/CE a 
BRASÍLIA/DF, no período de 05 a 06/10/2016, a fim de participar de reuniões com parlamentares 
cearenses objetivando a inserção de emendas na Lei Orçamentária Anual de 2017, em benefício 
do Tribunal Regional do Trabalho. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 2077, Do Dia 03/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 444, de 29 de setembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
exercício da presidência, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei 
nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 
339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o PROAD nº 5.182/2016,
R E S O L V E:
conceder ao Des. do TRT, JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA, lotado no GAB. Des.JOSÉ 
ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 
(quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 
294,40 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), para viajar por meio de Aéreo, 
de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, para viajar à Brasilia/DF, no Período de 05 a 06/10, a 
fim de participar da II Conferência Nacional de Mediação e Conciliação, realizada pelo CNJ, 
e acompanhar o Juiz Auxiliar da Presidência em eventos institucionais. Viagem custeada com 
recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da presidência
DisponibilizaDa no Dejt nº 2077, Do Dia 03/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 445, de 6 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4707/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 
330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a 
LIMOEIRO DO NORTE/CE, no período de 3 a 6/10/2016, a fim de presidir as audiências da Vara 
do Trabalho daquele Município. Viagem custeada com recursos destinados serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO 
Presidente do Tribunal 
DisponibilizaDa no Dejt nº 2082, Do Dia 10/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 446, de 6 de outubro de 2016 
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO 
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA e no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, 
§ 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do 
Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo 
Eletrônico (PROAD) nº 5240/2016, 
R E S O L V E:
conceder à DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO, MARIA JOSE 
GIRÃO, lotada na PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quin-
hentos e oitenta e três reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no 
período de 18 a 20/10/2016, a fim de participar da 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEPRECOR, 
nos dias 19 e 20/10/2016, no TST; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no 
dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR 
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência 
DisponibilizaDa no Dejt nº 2082, Do Dia 10/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 447, de 6 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5323/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, DURVAL CÉSAR DE VASCON-
CELOS MAIA, lotado na CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a 
BRASÍLIA/DF, no período de 18 a 20/10/2016, a fim de participar da 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO COLEPRECOR, nos dias 19 e 20/10/2016, no TST; tendo em vista o horário de início do evento, 
a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2083, Do Dia 11/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 448, de 6 de outubro de 2016 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5208/2016, 
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT DE 
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 13 a 14/10/2016, a 
fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências, 
a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO 
Presidente do Tribuna 
DisponibilizaDa no Dejt nº 2082, Do Dia 10/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 449, de 6 de outubro de 2016 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4962/2016, 
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, KONRAD SARAIVA MOTA, lotado na VT DE SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos 
e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e 
oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO 
NORTE/CE, no período de 23 a 24/10/2016, a fim de ministrar o curso “As Repercussões do Novo 
CPC no Processo do Trabalho”, dia 24/10/2016, das 8h às 17h, no Fórum Trabalhista da Região 
do Cariri; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior (domingo). 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO 
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2082, Do Dia 10/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 450, de 10 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5265/2016,
R E S O L V E:
conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, FERNANDA MARIA UCHÔA DE 
ALBUQUERQUE, lotada no GABINETE DA DESEMBARGADORA FERNANDA UCHÔA 
ALBUQUERQUE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta 
e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco 
reais e cinqüenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no 
período de 19 a 21/10/2016, a fim de representar este Tribunal na reunião de Gestores Regionais 
da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção do Trabalho Decente do Adoles-
cente e de Estimulo à Aprendizagem e no III Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil 
e Estímulo à Aprendizagem, nos dias 20 e 21/10/2016, cujas despesas serão oriundas de verba 
orçamentária federal, destinada pelo TST para o custeio específico do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil; tendo o horário de início do evente, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada 
com recursos destinados para representação.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2083, Do Dia 11/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 451, de 10 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5265/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA 
SILVA, lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, 
2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com 
adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta 
centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 19 a 
21/10/2016, a fim de participar do 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo 
à Aprendizagem, nos dias 20 e 21/10/2016, cujas despesas serão oriundas de verba orçamentária 
federal, destinada pelo TST para o custeio específico do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil; tendo em vista a indisponibilidade de vôos para a devida antecedência do evento, a ida se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2083, Do Dia 11/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 460, de 20 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5486/2016,
R E S O L V E:
conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, 
lotada no GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, 1,5 
(um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), com adicional de 
deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), 
para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 23 
a 24/10/2016, a fim de participar da abertura do Curso “As Repercussões do Novo CPC no Processo 
do Trabalho, no dia 24/10/2016, das 8h às 17h, no Fórum da Região do Cariri; devendo viajar no 
dia anterior (domingo), em função do horário de início do evento. Viagem custeada com recursos 
destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2091, Do Dia 24/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 462, de 24 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5258/2016,
R E S O L V E:



conceder à COLABORADORA, MARIA DA GRAÇA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES 
VARELA, JUÍZA DO TRABALHO, lotada no TRT 5ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor 
unitário de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor 
unitário de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), para viajar, por meio aéreo, de SALVADOR/BA a 
FORTALEZA/CE, no período de 10 a 11/11/2016, a fim de Ministrar “Oficina Trabalho e Cinema” 
no dia 11/11/2016, das 10h15min às 13h15min, na Semana de Formação Continuada dos Magistrados 
do TRT da 7ª Região; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2093, Do Dia 26/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 463, de 24 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5258/2016,
R E S O L V E:
conceder à COLABORADORA, ANA PAOLA SANTOS MACHADO DINIZ, JUÍZA DO TRA-
BALHO, lotada no TRT 5ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 
(cento e cinqüenta reais), para viajar, por meio aéreo, de SALVADOR/BA a FORTALEZA/CE, no 
período de 10 a 11/11/2016, a fim de Ministrar “Oficina Trabalho e Cinema” no dia 11/11/2016, 
das 10h15min às 13h15min, na Semana de Formação Continuada dos Magistrados do TRT da 
7ª Região; tendo em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2093, Do Dia 26/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 464, de 24 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5236/2016,
R E S O L V E:
conceder ao COLABORADOR, LEONARDO VIEIRA WANDELLI, JUIZ DO TRABALHO 
TITULAR, lotado no TRT 9ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 
(quinhentos e cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 150,00 (cento 
e cinqüenta reais), para viajar, por meio aéreo, de CURITIBA/PR a FORTALEZA/CE, no período 
de 10 a 11/11/2016, a fim de Ministrar palestra sobre “Poder, Autoridade e Autoritarismo”, no dia 
11/11/2016; tendo em vista o horário de início da palestra e a distância entre as cidades, a vinda se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2093, Do Dia 26/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 465, de 24 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5689/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT DE 
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 3 a 4/11/2016, a 
fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante; tendo em vista o horário de início das audiências, 
a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2093, Do Dia 26/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 466, de 25 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5523/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, KONRAD SARAIVA MOTA, lotado na VT DE SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE/CE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 
(trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE/CE a SOBRAL/CE, no período de 6 a 8/11/2016, a fim de ministrar o curso “As 
Repercussões do Novo CPC no Processo do Trabalho” no dia 07/11/2016, das 8h às 17h, para os 
servidores das Varas do Trabalho de Sobral, Tianguá e Crateús; tendo em vista a distância entre 
as cidades, bem como o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior (domingo) e a 
volta no dia posterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2093, Do Dia 26/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 467, de 26 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5602/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, TIAGO BRASIL PITA, lotado na DIRETORIA DO 
FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e 
trinta reais), que viajou, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período 
de 18 a 21/10/2016, onde realizou audiências naquele Município nos dias 19, 20 e 21/10/2016; 
tendo em vista a distância entre as cidades, bem como o horário de início do expediente na Vara, a 
ida se deu no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2095, Do Dia 28/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 468, de 26 de outubro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5638/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado 
no GABINETE DO DESEMBARGADOR PLAUTO CARNEIRO PORTO, 2,5 (duas e meia) diárias, 
no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento 
no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por 
meio aéreo, de FORTALEZA/CE ao RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 16 a 18/11/2016, a fim de 
participar da Reunião Ordinária do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho - COLEOUV, que 
ocorrerá nos dias 17 e 18/11/2016, no E. TRT 1ª Região; tendo em vista o horário de início da reunião, 
a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDa no Dejt nº 2095, Do Dia 28/10/2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 471, de 4 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5774/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS 
MAIA, lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR DURVAL CÉSAR V. MAIA, 2,5 (duas e 
meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), para viajar, por meio 
aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 22 a 24/11/2016, a fim de participar da 8ª 
Reunião Ordinária do COLEPRECOR, que realizar-se-á no auditório dos Ministros do TST, nos dias 
23 e 24/11/2016; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2100, De 08.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 472, de 4 de novembro de 2016
AO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no 
uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em 
vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a 
disponibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5765/2016,
R E S O L V E:



conceder à DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA JOSÉ GIRÃO, 
lotada no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 
(quinhentos e oitenta e três reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, 
no período de 22 a 24/11/2016, a fim de participar da 8ª Reunião Ordinária do COLEPRECOR, que 
realizar-se-á no auditório dos Ministros do TST, nos dias 23 e 24/11/2016; tendo em vista o horário 
de início do evento, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
ANTÔNIO MARQUES CAVALCANTE FILHO
Vice Presidente do Tribunal em exercício
DisponibilizaDo no Dejt nº 2100, De 08.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 476, de 7 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5826/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 
DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 
(trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no 
período de 17 a 18/11/2016, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante no dia 18/11/2016; 
tendo em vista o horário de início das audiências e a distância entre as cidades, a ida se dará no dia 
anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2101, De 09.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 477, de 7 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5828/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a 
CRUZ/CE, no período de 1 a 2/12/2016, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante no dia 
2/12/2016; tendo em vista o horário de início das audiências e a distância entre as cidades, a ida se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2101, De 09.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 478, de 7 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5966/2016,
R E S O L V E:



conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, ANTÔNIO MARQUES CAVALCANTE 
FILHO, lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR ANTÔNIO MARQUES, 1,5 (um e meia) 
diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento 
no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por 
meio aéreo, de FORTALEZA/CE a NATAL/RN, no período de 19 a 20/11/2016, a fim de representar 
este Regional na solenidade de abertura da XV Olimpíada Nacional da JT, dia 19/11/2016, sábado, 
às 18h; tendo em vista o horário de término do evento, o retorno se dará no dia posterior (domingo).
Viagem custeada com recursos destinados a representação.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2101, De 09.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 479, de 7 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5843/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, 
lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR EMMANUEL FURTADO, 2,5 (duas e meia) diárias, 
no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de mdeslocamento no 
valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por meio 
aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 24 a 26/11/2016, a fim de participar do 
Seminário Comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior do 
Trabalho, dias 24 a 25/11/2016; tendo em vista o horário de término do evento, o retorno se dará no 
dia posterior (sábado).
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2101, De 09.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 493, de 9 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6024/2016,
R E S O L V E:
conceder ao COLABORADOR, GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO, lotado no TRT 
15ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta 
e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta 
e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por meio aéreo, do RIO DE JANEIRO/RJ a 
FORTALEZA/CE, no período de 24 a 25/11/2016, a fim de ministrar o curso “Fundamentos 
do Direito do Trabalho e Desafios da Modernidade”, no dia 25/11/2016, de 8 às 17h; tendo 
em vista o horário de início do evento, a vinda se dará no dia anterior. Viagem custeada com 
recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2102, De 10.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 496, de 10 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 3810/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 341/2016, publicada no DEJT nº 2021/2016, de 
14/7/2016, de Concessão de Diárias ao Magistrado DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS LIMA, 
lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR DURVAL CÉSAR MAIA, para registrar que onde 
se lê: “R$ 118,90 (cento e dezoito reais e noventa centavos)”, leia-se “R$ 175,50 (cento e setenta 
e cinco reais e setenta centavos”.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2106, De 17.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 498, de 10 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 4030/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 362/2016, publicada no DEJT nº 2034/2016, de 2/8/2016, 
de Concessão de Diárias ao Magistrado PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE 
DO DESEMBARGADOR PLAUTO PORTO, para registrar que onde se lê: “R$117,00 (cento e 
dezessete reais)”, leia-se “R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos”.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2106, De 17.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 501, de 10 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, CLÓVIS VALENÇA ALVES FILHO, lotado na 03ª 
VT DA REGIÃO DO CARIRI, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (tre-
zentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de JUAZEIRO DO NORTE/CE a 
FORTALEZA/CE, no período de 8 a 12/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação 
Continuada da Magistratura do TRT -7ª Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, 
no Hotel Praiano, nesta Capital; tendo em vista o horário de início e término do evento, bem como 
a distância entre as cidades, a vinda se dará no dia anterior e o retorno no dia posterior (sábado). 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2102, De 10.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 502, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:



conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT 
DE SOBRAL, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 8 a 
11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura do TRT -7ª 
Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; tendo 
em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 503, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, ROBÉRIO MAIA DE OLIVEIRA, lotado na VT DE 
ARACATI, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), para 
viajar, por meio de veículo próprio, de ARACATI/CE a FORTALEZA/CE, no período de 8 a 
11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura do TRT -7ª 
Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; tendo 
em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 505, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LÚCIO FLÁVIO APOLIANO RIBEIRO, lotado na VT 
DE TIANGUÁ, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar, por meio de veículo próprio, de TIANGUÁ/CE a FORTALEZA/CE, no período de 8 a 
11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura do TRT -7ª 
Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; tendo 
em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 506, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, MATEUS MIRANDA DE MORAES, lotado na VT DE 
LIMOEIRO DO NORTE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de LIMOEIRO DO NORTE/CE a FORTALEZA/CE, 
no período de 8 a 11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura 
do TRT -7ª Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; 
tendo em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda 
se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 507, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, LAURA ANÍSIA MOREIRA DE SOUSA PINTO, lotada 
na VT DE CRATEUS, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta 
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de CRATEÚS/CE a FORTALEZA/CE, no período 
de 8 a 11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura do TRT 
-7ª Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; tendo 
em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 508, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, CHRISTIANNE FERNANDES CARVALHO DIOGENES 
RIBEIRO, lotada na VT DE IGUATU, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (tre-
zentos e trinta reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de IGUATU/CE a FORTALEZA/CE, no 
período de 8 a 11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura 
do TRT -7ª Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; 
tendo em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda 
se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 509, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 02ª 
VT DE SOBRAL, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 
para viajar, por meio de veículo póprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 8 a 
11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura do TRT -7ª 
Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; tendo 
em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda se 
dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 510, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, FERNANDA MONTEIRO LIMA VERDE, lotada na 01ª 
VT DA REGIÃO DO CARIRI, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e 
trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais 
e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO NORTE/CE a FORTALEZA/CE, 
no período de 8 a 11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura 
do TRT -7ª Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; 
tendo em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda 
se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 511, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5831/2016,
R E S O L V E:



conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, REGIANE FERREIRA CARVALHO SILVA, lotada na 02ª 
VT DA REGIÃO DO CARIRI, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 330,00 (trezentos e 
trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 (cento e noventa e oito reais 
e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO NORTE/CE a FORTALEZA/CE, 
no período de 8 a 11/11/2016, a fim de participar da “Semana de Formação Continuada da Magistratura 
do TRT -7ª Região”, que será realizada no período de 9 a 11/11/2016, no Hotel Praiano, nesta Capital; 
tendo em vista o horário de início e término do evento, bem como a distância entre as cidades, a vinda 
se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o 
pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 512, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 15 a 18/11/2016, a fim de presidir as audiências da 
2ª Vara do Trabalho da Região do Cariri; tendo em vista o horário de início das audiências, a ida se 
dará no dia anterior (feriado). Viagem custeada com recursos destinado a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 513, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 22 a 24/11/2016, a fim de presidir as audiências 
da 2ª Vara do Trabalho da Região do Cariri. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 514, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 29/11 a 1/12/2016, a fim de presidir as audiências 
da 2ª Vara do Trabalho da Região do Cariri. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2106, De 17.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 515, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 5 a 7/12/2016, a fim de presidir as audiências da 2ª 
Vara do Trabalho da Região do Cariri. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2107, De 18.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 516, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 13 a 15/12/2016, a fim de presidir as audiências 
da 2ª Vara do Trabalho da Região do Cariri. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2107, De 18.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 517, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ELIÚDE DOS SANTOS OLIVEIRA, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 15 a 18/11/2016, a fim de presidir as audiências da 
1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri; tendo em vista o horário de início das audiências, a ida se 
dará no dia anterior (feriado). Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 518, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ELIÚDE DOS SANTOS OLIVEIRA, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 21 a 24/11/2016, a fim de presidir as audiências 
da 1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 519, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ELIÚDE DOS SANTOS OLIVEIRA, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 29/11 a 1/12/2016, a fim de presidir as audiências 
da 1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2106, De 17.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 520, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ELIÚDE DOS SANTOS OLIVEIRA, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 5 a 8/12/2016, a fim de presidir as audiências da 1ª 
Vara do Trabalho da Região do Cariri. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2107, De 18.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 521, de 11 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ELIÚDE DOS SANTOS OLIVEIRA, lotado 
na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 198,40 
(cento e noventa e oito reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO 
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 12 a 16/12/2016, a fim de presidir as audiências 
da 1ª Vara do Trabalho da Região do Cariri. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2107, De 18.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 522, de 14 de novembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 3685/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 340/2016, publicada no DEJT nº 2022/2016, de 
15/7/2016, de Concessão de Diárias à Magistrada MARIA JOSÉ GIRÃO, lotado no GABINETE 
DA PRESIDÊNCIA, para registrar que onde se lê: “R$ 118,90 (cento e dezoito reais e noventa 
centavos)”, leia-se “R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos”.



JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal/Ordenador de Despesas Substituto
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 523, de 14 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5797/2016,
R E S O L V E:
conceder ao COLABORADOR, CARLOS ALBERTO ZOGBI LONTRA, JUIZ APOSENTADO, 
lotado no TRT DA 4ª REGIÃO, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhen-
tos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 175,50 (cento 
e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de PORTO ALEGRE/
RS a FORTALEZA/CE, no período de 21 a 23/11/2016, a fim de ministrar o curso, “Técnicas de 
Mediação e Conciliação”, neste Tribunal, dia 22/11/2016, das 8h às 17h; tendo em vista o horário 
de início e término do curso, a vida se dará no dia anterior e o retorno no dia posterior ao evento. 
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2105, De 16.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 526, de 17 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6155/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, JEFFERSON QUESADO JÚNIOR, 
lotado no GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de 
R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário 
de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por meio aéreo, 
de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 23 a 25/11/2016, a fim de participar do 
Seminário Comemorativo dos 75 anos da JT e dos 70 anos do TST, nos dias 24 e 25/11/2016, bem 
como participar do lançamento do livro “O Novo CPC Aplicado ao Processo do Trabalho”, no dia 
23/11/2016. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2107, De 18.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 527, de 17 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6239/2016,
R E S O L V E:



conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, ANTÔNIO MARQUES CAVALCANTE 
FILHO, lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR ANTÔNIO MARQUES, 2,5 (duas e 
meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de 
deslocamento no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), 
para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 23 a 25/11/2016, 
a fim de participar do Seminário Comemorativo dos 75 anos da JT e dos 70 anos do TST, nos dias 
24 e 25/11/2016; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior. Viagem 
custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2109, De 22.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 528, de 17 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6239/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, CLÓVIS VALENCA ALVES FILHO, lotado na 03ª VT 
DA REGIÃO DO CARIRI, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 294,40 (duzentos e noventa 
e quatro reais e quarenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de JUAZEIRO DO NORTE/CE a 
BRASÍLIA/DF, no período de 23 a 26/11/2016, a fim de participar do Seminário Comemorativo dos 
75 anos da JT e dos 70 anos do TST, nos dias 24 e 25/11/2016; tendo em vista o horário de início 
e término do evento, bem como a disponibilidade de vôos, a ida se dará no dia anterior e o retorno 
no dia seguinte (sábado). Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2109, De 22.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 529, de 18 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6265/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, DURVAL CÉSAR DE VASCON-
CELOS MAIA, lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR DURVAL CESAR MAIA, 1,5 
(um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), para viajar, 
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a ARACAJU/SE, no período de 16 a 17/12/2016, a fim de 
participar da solenidade de posse dos novos dirigentes do TRT 20ª Região (Sergipe), eleitos para o 
biênio 2016/2018; tendo em vista o horário de término do evento, a volta se dará no dia posterior 
(sábado). Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2109, De 22.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 531, de 21 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 3760/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 360/2016, publicada no DEJT nº 2030/2016, de 
27/7/2016, de Concessão de Diárias ao Colaborador SÉRGIO TORRES TEIXEIRA, lotado no 
TRT DA 6ª REGIÃO, para registrar que onde se lê: “R$ 117,00 (cento e dezessete reais)”, leia-se 
“R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e setenta centavos”.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2116, De 1º.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 538, de 22 de novembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 5182/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 443/2016, publicada no DEJT nº 2077/2016, de 
3/10/2016, de Concessão de Diárias ao Magistrado PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, 
lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, para registrar que onde se lê: “R$ 294,40 (duzentos 
e noventa e quatro reais e quarenta centavos)”, leia-se “R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e 
setenta centavos”.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2114, De 29.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 539, de 22 de novembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 5182/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 444/2016, publicada no DEJT nº 2077/2016, de 
3/10/2016, de Concessão de Diárias ao Magistrado JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, lotado 
no GABINETE DO DESEMBARGADOR ANTÔNIO PARENTE, para registrar que onde se lê:
“R$ 294,40 (duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)”, leia-se “R$ 175,50 (cento e 
setenta e cinco reais e setenta centavos”.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2114, De 29.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 545, de 25 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 6239/2016,
R E S O L V E:



retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 528/2016, publicada no DEJT nº 2109/2016, de 
22/11/2016, de Concessão de Diárias ao Magistrado CLÓVIS VALENÇA ALVES FILHO, lotado 
na 3ª VT DA REGIÃO DO CARIRI, para registrar que onde se lê: “viagem custeada com recursos 
a serviço”, leia-se “viagem custeada com recursos para capacitação (URG 080037)”.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2113, De 28.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 546, de 25 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 6239/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 527/2016, publicada no DEJT nº 2109/2016, de 
22/11/2016, de Concessão de Diárias ao Magistrado ANTÔNIO MARQUES CAVALCANTE 
FILHO, lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR ANTÔNIO MARQUES, para registrar 
que onde se lê: “viagem custeada com recursos a serviço”, leia-se “viagem custeada com recursos 
para capacitação (URG 080037)”.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2113, De 28.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 547, de 25 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 6155/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 526/2016, publicada no DEJT nº 2107/2016, de 
18/11/2016, de Concessão de Diárias ao Magistrado JEFFERSON QUESADO JÚNIOR, lotado 
no GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA, para registrar que onde se lê: “viagem custeada com 
recursos a serviço”, leia-se “viagem custeada com recursos para capacitação (URG 080037)”.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2113, De 28.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 548, de 25 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 5843/2016,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 479/2016, publicada no DEJT nº 2101/2016, de 
09/11/2016, de Concessão de Diárias ao Magistrado EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, 
lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR EMMANUEL FURTADO, para registrar que 
onde se lê: “viagem custeada com recursos a serviço”, leia-se “viagem custeada com recursos 
para capacitação (URG 080037)”.
Por outro lado, que se proceda à restituição de uma diária, tendo em vista a informação do Magistrado 
de antecipação de sua viagem em um dia, conforme doc. 27 dos autos.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2113, De 28.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.



PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 549, de 25 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6332/2016,
R E S O L V E:
conceder ao JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, 
lotado na PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 4 
a 6/12/2016, a fim de participar do 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário, a se realizar dias 5 e 
6 de dezembro de 2016, no Tribunal Superior Eleitoral; tendo em vista o horário de início das ativi-
dades, a ida se dará no dia anterior (domingo). Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados a compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2113, De 28.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 550, de 25 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6295/2016,
R E S O L V E:
conceder ao COLABORADOR, CLÁUDIO MASCARENHAS BRANDÃO, MINISTRO, lotado no 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 
(quinhentos e oitenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 175,50 
(cento e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de BRASÍLIA/DF 
a FORTALEZA/CE, no período de 11 a 12/12/2016, a fim de participar de painel no Fórum Esta-
dual de Saúde e Segurança no Trabalho no TRT7, através da gestão regional do Programa Trabalho 
Seguro, em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO no dia 12/12/2016; tendo em vista 
o horário de início das atividades, a ida se dará no dia anterior (domingo). Viagem custeada com 
recursos destinados ao Programa Trabalho-Seguro (capacitação).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2113, De 28.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 552, de 28 de novembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO 
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA e no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 
8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato 
TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrô-
nico (PROAD) nº 6285/2016,
R E S O L V E:
conceder à DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRT DA 7ª REGIÃO, MARIA JOSE 
GIRÃO, lotada no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário 
de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE 
a BRASÍLIA/DF, no período de 4 a 6/12/2016, a fim de participar do 10º Encontro Nacional do 
Poder Judiciário, a se realizar dias 5 e 6 de dezembro de 2016, no Tribunal Superior Eleitoral; a ida 
se dará no dia anterior (domingo). Viagem custeada com recursos destinados a serviço.



Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
DisponibilizaDo no Dejt nº 2114, De 29.11.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 555, de 29 de novembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6334/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA 
SILVA, lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, 
1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), com 
adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinqüenta 
centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a ARACAJÚ/SE, no período de 16 
a 17/12/2016, a fim de participar como representante do TRT da 7ª Região, da posse dos novos 
dirigentes do TRT 20ª da Região, dia 16/12/2016; tendo em vista o horário de término do evento, o 
retorno se dará no dia posterior (sábado). Viagem custeada com recursos destinados a representação.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2117, De 02.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 558, de 30 de novembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 5182/2016,
R E S O L V E:
conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, 
lotado no GABINETE DO DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO PARENTE, 1 (uma) diária, no 
valor unitário de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), em complementação às diárias concedi-
das por meio da Portaria TRT7.Presidência 444/2016, publicada no DEJT 2077/2016, de 03/10/2016.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento da diária.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2120, De 07.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 560, de 01 de dezembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6187/2016,
R E S O L V E
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, lotado 
na 02ª VT DE MARACANAÚ, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$550,00 (quinhentos 
e cinquenta reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$225,50 (duzentos e vinte 



e cinco reais e cinquenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/
DF, no período de 11 a 13/12/2016, a fim de participar do SIMPÓSIO SOBRE TRANSTORNOS 
MENTAIS como membro representante do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, 
dias 12 e 13/12/2016; tendo em vista o horário de início do evento, a ida se dará no dia anterior 
(domingo). Viagem custeada com recursos destinados ao Programa Trabalho-Seguro (capacitação).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra 
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2122, De 09.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 561, de 01 de dezembro de 2016
O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 6239/2016,
R E S O L V E
Retificar a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 528/2016, publicada no DEJT nº 2109/2016, de 
22/11/2016, de Concessão de Diárias ao Magistrado CLÓVIS VALENÇA ALVES FILHO, lotado 
na 3ª VARA DO TRABALHO DA REGIÃO DO CARIRI, para registrar que onde se lê: “R$294,40 
(duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos)”, leia-se “R$ 225,50 (duzentos e vinte e 
cinco reais e cinquenta centavos”.
Desta forma, que se proceda à restituição do valor pago a maior em R$69,40 (sessenta e nove reais 
e quarenta centavos).
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2122, De 09.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 563, de 02 de dezembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 6432/2016,
R E S O L V E
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, TACIANA ORLOVICIN GONÇALVES 
PITA, lotada na DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 0,5 (meia) diária, no valor unitário 
de R$330,00 (trezentos e trinta reais), que viajou, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/
CE a BATURITE/CE, no dia 29/11/2016, e presidiu a Vara do Trabalho daquele Município. Viagem 
custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o paga-
mento das diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2122, De 09.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 564, de 5 de dezembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela 
de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade 
orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 6295/2016,



R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 550/2016, publicada no DEJT nº 2113/2016, de 
28/11/2016, de Concessão de Diárias ao Colaborador Ministro CLÁUDIO MASCARENHAS 
BRANDÃO, lotado no TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, para registrar que onde se lê: 
“viagem custeada com recursos designados ao Programa Trabalho-Seguro (capacitação)”, leia-se 
“viagem custeada com recursos designados para capacitação (URG 080037)”.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2120, De 07.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA. 565, de 5 de dezembro de 2016.
O Vice-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a 
Tabela de Diárias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibili-
dade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº. 2.853/2015,
R E S O L V E:
retificar a Portaria TRT7 DG 621/2015, publicada no DEJT nº 1860/2016, de 23/11/2015, de Con-
cessão de Diárias ao Dês. FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR, para 
registrar que onde se lê: “no período de 24 a 26/11/2016”, leia-se “no período de 23 a 26/11/2015”, 
e onde se lê “a fim de participar do 9º Encontro Nacional do Poder Judiciário, a ser realizado pelo 
Conselho Nacional de Justiça, nos dias 24 e 25/11/2015 e da 9ª Reunião Ordinária do COLEPRECOR, 
no dia 26/11/2015”, leia-se “a fim de participar da Reunião Extraordinária com os Presidentes dos 
TRTs sobre o projeto de criação de cargos no dia 24/11/2015, participar do 9º Encontro Nacional 
do Poder Judiciário, a ser realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos dias 24 e 25/11/2015 e 
da 9ª Reunião Ordinária do COLEPRECOR, no dia 26/11/2015.
JEFFERSON QUESADO JÚNIOR
Vice-Presidente do TRT 7ª Região, no exercício da Presidência
DisponibilizaDo no Dejt nº 2120, De 07.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 577, de 14 dezembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias 
vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o 
Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 5783/2016,
R E S O L V E
Retificar a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 521/2016, publicada no DEJT nº 2107/2016, de 18/11/2016, 
de Concessão de Diárias ao Magistrado ELIÚDE DOS SANTOS OLIVEIRA, lotado na DIRETORIA 
DO FÓRUM AUTRAN NUNES, para registrar que onde se lê: “no período de 12 a 16/12/2016”, leia-se 
“no período de 13 a 15/12/2016”; tendo em vista que houve um equívoco por parte do próprio Magistrado 
na informação do respectivo período, conforme consta no doc. 45 dos autos, autorizo o procedimento com 
vistas à restituição de 2 (duas) diárias.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2126, De 15.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.

PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 579, de 16 dezembro de 2016
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro no artigo 22, § 8º, da Lei nº 8.460/1992, tendo em vista a Tabela de Diárias 
vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o 
Processo Administrativo Eletrônico, (PROAD) nº 6187/2016,
R E S O L V E



Retificar a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 560/2016, publicada no DEJT nº 2122/2016, de 9/12/2016, 
de Concessão de Diárias ao Magistrado CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, lotado na 2ª 
VT DE MARACANAÚ, para registrar que onde se lê: “adicional de deslocamento no valor unitário de 
R$225,50”, leia-se “adicional de deslocamento no valor unitário de R$ 222,20”; tendo em vista que houve 
falha no cálculo automático efetuado na planilha de diárias (doc.15) dos autos, autorizo o procedimento 
com vistas à restituição do valor de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) pago a maior.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Presidente do Tribunal
DisponibilizaDo no Dejt nº 2130, De 21.12.2016, CaDerno aDministrativo Do trt Da 7ª região.


