PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA - DIÁRIAS
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 2, de 07 de janeiro de 2019
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 5148/2018,
RESOLVE
Autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$114,00 (cento e quatorze reais), referente
ao valor do adicional de deslocamento pago indevidamente ao DESEMBARGAR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR, em conformidade com a
Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 413/2018, publicada no DEJT nº 2548/2018, tendo em vista que
o Magistrado utilizou veículo oficial nos deslocamentos HOTEL/AEROPORTO e AEROPORTO/
HOTEL, conforme informação (doc. 31).
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2640, de 11.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 3, de 07 de janeiro de 2019
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 5148/2018,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$166,50 (cento e sessenta e seis reais e
cinquenta centavos), referente ao valor do adicional de deslocamento pago indevidamente ao DESEMBARGAR DO TRT 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, em conformidade com a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 414/2018, publicada no DEJT nº 2548/2018, tendo
em vista que o Magistrado utilizou veículo oficial nos deslocamentos HOTEL/AEROPORTO e
AEROPORTO/HOTEL, conforme informação (doc. 31).
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2642, de 15.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 5, de 07 de janeiro de 2019
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 5.772/2018,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRABALHO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE
NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDÊNCIA, 0,5 (meio) adicional de deslocamento, no valor unitário de R$57,00 (cinquenta e sete reais), em conformidade com a Portaria
TRT7. Presidência 488/2018, publicada no DEJT 2581/2018, de 15/10/2018, uma vez que consta
nos autos, nos docs. 24 e 36, a informação de que teve carro oficial à sua disposição para o traslado
aeroporto/hotel e hotel/aeroporto, somente na capital paulista.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2637, de 08.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 6, de 08 de janeiro de 2019
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 8.224/2018,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 01 VT DE
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 27 a
28/01/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 28/01/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2637, de 08.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 7, de 08 de janeiro de 2019
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 8.224/2018,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 01 VT DE
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 10 a
11/02/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 11/02/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2637, de 08.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 8, de 08 de janeiro de 2019
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 8.224/2018,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 01 VT DE
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 17 a
18/03/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 18/03/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2637, de 08.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 9, de 08 de janeiro de 2019
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 8.224/2018,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO, JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 01 VT DE
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 31/03 a
01/04/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 01/04/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2637, de 08.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 10, de 08 de janeiro de 2019
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 8.262/2018,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE
NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no
valor unitário de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no
valor unitário de R$114,00 (cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/
CE ao RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 30/01 a 01/02/2019, a fim de participar da Cerimônia de Posse dos novos dirigentes do TRT 1ª Região, dia 31/01/2019; 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 a
volta no dia posterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente
necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a
compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2637, de 08.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 12, de 09 de janeiro de 2019
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 8454/2018,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ANDRÉ BRAGA BARRETO, lotado na
DIRETORIA DO FÓRUM AUTRAN NUNES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de
R$589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$166,50 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE ao RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 15 a 18/01/2019, a fim de participar do “IX
Fórum Gestão Judiciária”, promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região, que ocorrerá no período de 16 a 18/01/2019; tendo em vista o horário de iníciodo evento,
bem como a disponibilidade de vôos, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2640, de 11.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 13, de 09 de janeiro de 2019
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 8454/2018,
RESOLVE
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$589,00 (quinhentos
e oitenta e nove reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$166,50 (cento e
sessenta e seis reais e cinquenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE ao
RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 15 a 18/01/2019, a fim de participar do “IX Fórum Gestão
Judiciária”, promovido pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que
ocorrerá no período de 16 a 18/01/2019; tendo em vista o horário de iníciodo evento, bem como
a disponibilidade de vôos, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2640, de 11.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 14, de 09 de janeiro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso 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 8354/2018,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES
LIMA VERDE JÚNIOR, lotado em seu próprio GABINETE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor
unitário de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$114,00 (cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/
CE a NATAL/RN, no período de 15 a 16/01/2019, a fim de participar da “61ª Assembleia Geral
Extraordinária e Reunião de Trabalho do CONEMATRA”, nos dias 15 e 16/01/2019. Viagem
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a
compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2640, de 11.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 15, de 09 de janeiro de 2019
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 8354/2018,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO
BOTELHO, lotado em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de

R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$114,00 (cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a NATAL/
RN, no período de 14 a 16/01/2019, a fim de participar da “61ª Assembleia Geral Extraordinária e
Reunião de Trabalho do CONEMATRA”, nos dias 15 e 16/01/2019. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a
folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2641, de 14.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 16, de 11 de janeiro de 2019
A 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 7249/2018,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$114,00 (cento e quatorze reais), referente
ao valor do adicional de deslocamento pago indevidamente ao DESEMBARGAR DO TRT 7ª
REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, em conformidade com a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 537/2018, publicada no DEJT nº 2598/2018,
tendo em vista a informação constante da proposta de concessão de diárias (doc. 01) e declaração
do Desembargador (doc. 20).
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2641, de 14.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 28, de 15 de janeiro de 2019
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 49/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 20
a 21/01/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 21/01/2019. Tendo em
vista o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2642, de 15.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 30, de 17 de janeiro de 2019
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 8265/2018,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$57,00 (cinquenta e sete reais), referente
ao 50% do valor do adicional de deslocamento pago a maior à DESEMBARGADORA DO TRT
7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA

VICE-PRESIDÊNCIA, em conformidade com a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 599/2018, publicada no DEJT nº 2621/2018, tendo em vista que a Magistrada declarou por meio do doc. 19,
que não fez uso de veículo oficial na cidade de Fortaleza, mas utilizou na cidade de João Pessoa.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2645, de 18.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 32, de 18 de janeiro de 2019
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 203/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, MAURO ELVAS FALCÃO CARNEIRO,
lotado na VT DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 5,5 (cinco e meia) diárias, no valor unitário
de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário
de R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 20 a 25/01/2019, a fim de presidir a 3ª VT do Cariri durante
as férias do Juiz Titular, no período de 21/01 a 19/02/2019; tendo em vista o horário de início das
audiências, 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
o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2645, de 18.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 33, de 18 de janeiro de 2019
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 203/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, MAURO ELVAS FALCAO CARNEIRO,
lotado na VT DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 5,5 (cinco e meia) diárias, no valor unitário
de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário
de R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 27/01 a 01/02/2019, a fim de presidir a 3ª VT do Cariri durante
as férias do Juiz Titular, no período de 21/01 a 19/02/2019; tendo em vista o horário de início das
audiências, 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
o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2645, de 18.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 34, DE 18 DE JANEIRO DE 2019
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 203/2019,
R E S O LVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, MAURO ELVAS FALCÃO CARNEIRO, lotado na VT DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário

de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO
NORTE/CE, no período de 11 a 15/02/2019, a fim de presidir a 3ª VT do Cariri durante as férias do Juiz
Titular, no período de 21/01 a 19/02/2019. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Façase o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das
diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2645, de 18.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 35, de 18 de janeiro de 2019
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 203/2019,
R E S O LVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, MAURO ELVAS FALCÃO CARNEIRO, lotado na VT DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO
NORTE/CE, no período de 18 a 20/02/2019, a fim de presidir a 3ª VT do Cariri durante as férias do Juiz
Titular, no período de 21/01 a 19/02/2019. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Façase o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das
diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2645, de 18.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 36, de 18 de janeiro de 2019
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 238/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 03 a
04/02/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 04/02/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2645, de 18.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 42, de 24 de janeiro de 2019
A 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 406/2019,

RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a GOIÂNIA/
GO, no período de 01 a 02/02/2019, a fim e participar da sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, dia 01/02/2019; tendo em vista o horário de
término do evento, bem como a disponibilidade de vôos, 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2650, de 25.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 44, de 24 de janeiro de 2019
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 269/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT DA 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDENCIA, 2,5 (duas e meia)
diárias, no valor unitário de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$114,00 (cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de
FORTALEZA/CE a RECIFE/PE, no período de 06 a 08/02/2019, a fim de participar da Cerimônia
de Posse dos novos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos dias 06 e 07 de
fevereiro de 2019; tendo em vista o horário de término do evento, a volta se dará no dia posterior.
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2650, de 25.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 45, de 24 de janeiro de 2019
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 8127/2018,
RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de TIANGUÁ/CE a CAMOCIM/CE, no período de
25 a 26/02/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante naquele 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2649, de 24.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 46, de 24 de janeiro de 2019
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 365/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário
de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE
a BRASÍLIA/DF, no período de 12 a 14/02/2019, a fim de participar da 1ª Reunião Ordinária do
Colégio de Presidentes e Corregedores - COLEPRECOR, nos dias 13 e 14/02/2019, no Auditório
dos Ministros do Colendo 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 o pagamento das diárias e a compra de
passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2650, de 25.01.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº.50, de 31 de janeiro de 2019. (RETIFICADA)
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 408/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO, lotado no Quadro Móvel da Corregedoria, 6 (seis) diárias 05 (cinco) diárias, no valor
unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar de FORTALEZA/CE a BATURITÉ/CE, nos períodos de 04 a 07/02/2019 e 11 a 12/02/2019, por meio de veículo próprio, a
fim de atuar na Vara do Trabalho de Baturité, em substituição à Juíza titular da unidade. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2664, de 14.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Retificada pela Portaria da Presidência n° 68/2019 Disponibilizada no DEJT n° 2667, de
19.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 51, de 31 de janeiro de 2019
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 368/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR CORREGEDOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), para viajar por meio de veículo oficial,
de FORTALEZA/CE a Baturité/DF, no período de 06 a 07/02/2019, a fim de realizar correição na
VT de Baturité. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2657, de 05.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 52, de 31 de janeiro de 2019.
A 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 159/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO,
lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/
DF, no período de 11 a 14/02/2019, a fim de participar de Reunião do CNJ no dia 12/02/2019 e da
Reunião Extraordinária do COLEPRECOR, nos dias 13 e 14/02/2019 e 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2655, de 1º.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 53, de 04 de fevereiro de 2019
A 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 5441/2018,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor
unitário de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), para viajar por meio de veículo oficial,
de FORTALEZA/CE a CRATEUS/CE, no período de 06 a 07/02/2019, a fim de realizar visitas
presenciais da Alta Administração deste Tribunal às Varas do Trabalho - VTs da Região Metropolitana e do interior no presente exercício, pelo Projeto Integrar: O TRT7 Somos todos nós, em equipe com a Presidência. 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.
àcompra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2656, de 02.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 56, de 5 de fevereiro de 2019.
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 445/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS
MAIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais),
para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a RECIFE/PE, no período de 7 a 8/02/2019, para
participar, como representante do TRT7, da solenidade de posse dos novos dirigentes do TRT6, no
dia 07/02/2019, às 17 horas. Tendo em vista o horário de término do evento, o retorno se dará no
dia posterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente necessário

e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de
passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2657, de 05.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 59, de 11 de fevereiro de 2019
A 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 8.354/2018,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$114,00 (cento e quatorze reais), referente
ao valor do adicional de deslocamento pago indevidamente ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª
REGIÃO, FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR, lotado em seu próprio
GABINETE, em conformidade com a Portaria TRT7 PRESIDÊNCIA nº 14/2019, publicada no
DEJT nº 2640/2019, pois no doc.47, consta a informação que o Magistrado utilizou veículo oficial
nos seus traslados.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2662, de 12.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 60, de 11 de fevereiro de 2018 2019 (RETIFICADA)
A 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 8.354/2018,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$57,00 (cinquenta e sete reais), referente a
50% do valor do adicional de deslocamento pago a maior ao DESEMBARGADOR DO TRT DA
7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, lotado em seu próprio GABINETE, em
conformidade com a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 15/2019, publicada no DEJT nº 2641/2019,
tendo em vista informação através do doc. 47, que foi utilizado veículo oficial para o deslocamento
do Magistrado no trajeto hotel/aeroporto, na cidade de Natal/RN.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2662, de 12.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Retificada pela Portaria da Presidência n° 121/2019 Disponibilizada no DEJT n° 2695, de
02.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 61, de 12 de fevereiro de 2019
A 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 disp nibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo
Eletrônico (PROAD) nº 372/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA
SILVA, lotado em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de

R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$114,00 (cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/
DF, no período de 20 a 22/02/2019, a fim de participar da 23ª Reunião Ordinária do COLEOUV,
dias 21 e 22/02/2019; 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2662, de 12.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 62, de 12 de fevereiro de 2019
A 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 409/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, JORGEANA LOPES DE LIMA, lotada na
01 VT DE CAUCAIA, 0,5 (meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e
três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a BATURITE/CE, no dia
19/02/2019, a fim de presidir a Vara do Trabalho daquele Município, em virtude de afastamento da
Juíza Titular. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2662, de 12.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 63, de 12 de fevereiro de 2019
A 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 491/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 1,5 (um e meia) diárias, para viajar, por meio de
veículo oficial, de FORTALEZA/CE a ARACATI/CE, no período de 21 a 22/02/2019, a fim de
realizar correição nas Varas do Trabalho de Limoeiro do Norte e Aracati. Viagem custeada com
recursos destinados a serviço.no valor unitário de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais),
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2662, de 12.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 65, de 13 de fevereiro de 2019
A 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 808/2019,

RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$114,00
(cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a CAMPINAS/SP, no
período de 13 a 15/03/2019, a fim de receber o Grande Colar do Mérito Judiciário do TRT15, em
sessão solene de outorga, designada para ás 17h do dia 14/03/2019; 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 a
volta no dia posterior. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2663, de 13.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 66, de 13 de fevereiro de 2019
A 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 952/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a TIANGUÁ/CE, no período de 12 a 14/03/2019, a fim de realizar correição na Vara do
Trabalho daquele Município, nos dias 12 e 13/03/2019; tendo em vista o horário de término das
atividades, bem como a distância entre as cidades, a volta se dará no dia posterior. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2663, de 13.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 67, de 14 de fevereiro de 2019
A 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 972/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$385,00
(trezentos e oitenta e cinco reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a
CRATEÚS/CE, no período de 21 a 22/03/2019, 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 autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2666, de 18.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 68, de 18 de fevereiro de 2019
A 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 PROAD nº 408/2019,
RESOLVE
Retificar a PORTARIA DA PRESIDÊNCIA nº 50/2019, publicada no DEJT nº 2664/2019, em
14/02/2019, de Concessão de Diárias ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO, lotado no Quadro Móvel da Corregedoria, para registrar que
onde se lê: “06 (seis) diárias,”, leia-se ”05 (cinco) diárias”.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2667, de 19.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 69, de 1º de março de 2019
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 269/2019,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$57,00 (cinquenta e sete reais), referente a
50% do valor do adicional de deslocamento pago a maior à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª
REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO, lotada em seu próprio GABINETE, em conformidade com a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 44/2019, publicada no DEJT
nº 2650/2019, tendo em vista que foi informado através do doc. 28, a utilização de veículo oficial
para o deslocamento da Magistrada na capital Pernambucana.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2684, de 18.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 70, de 1º de março de 2019
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 8.262/2018,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$57,00 (cinquenta e sete reais), referente a
50% do valor do adicional de deslocamento pago a maior à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª
REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO, lotada em seu próprio GABINETE, em conformidade com a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 10/2019, publicada no DEJT
nº 2637/2019, tendo em vista que foi informado através do doc. 25, a utilização de veículo oficial
para os deslocamentos, a saber: na chegada, do aeroporto para o hotel; na ida e no retorno, do hotel
para o evento de posse.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2684, de 18.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 72, de 18 de fevereiro de 2019
A 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 1.026/2019,
RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de IGUATU/CE a FORTALEZA/CE, no período de 20 a 23/02/2019, a fim de participar do curso, “Terceirização: o que mudou?” que será realizado nos dias 21 e 22/02/2019, das 13h-17h e das 8h-17,
respectivamente, pela Exma. Dra. Laura Anísia Moreira de Sousa Pinto, Juíza do Trabalho do TRT
7ª Região; 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 a volta no dia posterior (sábado). Viagem custeada com
recursos destinados para capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organizese a folha de pagamento, restando autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2667, de 19.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 73, de 18 de fevereiro de 2019
A 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 1.026/2019,
RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de TIANGUÁ/CE a FORTALEZA/CE,
no período de 20 a 23/02/2019, a fim de participar do curso, “Terceirização: o que mudou?” que
será realizado nos dias 21 e 22/02/2019, das 13h-17h e das 8h-17, respectivamente, pela Exma.
Dra. Laura Anísia Moreira de Sousa Pinto, Juíza do Trabalho do TRT 7ª Região; 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 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 autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2667, de 19.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 74, de 19 de fevereiro de 2019
A 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 1.008/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 10
a 11/03/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Intinerante, no dia 11/03/2019; tendo em
vista o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2667, de 19.02.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7 PRESIDÊNCIA Nº 87, de 12 de março de 2019.
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 1.530/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO, DANIELA PINHEIRO GOMES PESSOA, lotada na Diretoria do Fórum Autran Nunes, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a CRATEÚS/CE, no período de 19 a 23/03/2019, a fim de presidir, nos dias 20, 21 e 22/03/2019, a Vara
do Trabalho de Crateús, em razão da designação constante na Portaria SCR/TRT7 nº 029/2019.
Tendo em vista o horário de início da pauta de julgamento no dia 20/03/2019 e a distancia entre as
cidades, a ida se dará no dia anterior e o retorno 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 pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2681, de 13.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 88, de 12 de março de 2019. (RETIFICADA)
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 1.286/2019,
RESOLVE
Conceder ao Juíz do Trabalho, convocado para substituir desembargador, CARLOS ALBERTO
TRINDADE REBONATTO, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00 (siscentos e
vinte e quatro reais), para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/CE, no período
de 13 a 14/03/2019, a fim de participar, como Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro, da
1ª Reunião dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa do Trabalho Seguro, dia 14/03/2019,
das 9h às 16h30min. Ida no dia anterior em razão do horário de início do evento. Viagem custeada
com recursos do Programa Trabalho-Seguro destinados a serviço Viagem custeada com recursos
destinados para capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha
de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2681, de 13.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Retificada pela Portaria da Presidência n° 115/2019 Disponibilizada no DEJT nº 2694, de
01.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 94, de 14 de março de 2019.
A 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 1.596/2019,

R E S O L V E:
1. conceder à JUÍZA DO TRABALHO, LAURA ANÍSIA MOREIRA DE SOUSA PINTO, lotada
na VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO DO NORTE, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar por meio de veículo próprio, de
Limoeiro do Norte/CE a Fortaleza/CE, no período de 15 a 16/03/2019, a fim de participar da “Aula
Magna: O Futuro da Justiça do Trabalho”, no dia 15 de março de 2019, no auditório da Escola
Judicial. O retorno será no dia 16(sábado), em virtude da distância entre as cidades e do horário de
encerramento do evento;
2. conceder à JUÍZA DO TRABALHO, CHRISTIANNE FERNANDES CARVALHO DIÓGENES RIBEIRO, lotada na VARA DO TRABALHO DE IGUATU, 1,5 (uma e meia) diárias, no
valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar por meio de veículo
próprio, de Iguatu/CE a Fortaleza/CE, no período de 15 a 16/03/2019, a fim de participar da “Aula
Magna: O Futuro da Justiça do Trabalho”, no dia 15 de março de 2019, no auditório da Escola
Judicial. O retorno será no dia 16(sábado), em virtude da distância entre as cidades e do horário de
encerramento do evento;
3. conceder à JUÍZA DO TRABALHO, REGIANE FERREIRA CARVALHO SILVA, lotada na
VARA DO TRABALHO DO CARIRI, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor de R$212,00(duzentos
e doze reais), para viajar por meio aéreo(a magistrada irá custear as passagens aéreas), de Juazeiro
do Norte/CE a Fortaleza/CE, no período de 15 a 16/03/2019, a fim de participar da “Aula Magna:
O Futuro da Justiça do Trabalho”, no dia 15 de março de 2019, no auditório da Escola Judicial. O
retorno será no dia 16(sábado), em virtude da distância entre as cidades e do horário de encerramento do evento. Viagens custeadas com recursos destinados a capacitação.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2682, de 14.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 92, de 14 de março de 2019.
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 1.533/2019,
R E S O L V E:
1. conceder à JUÍZA DO TRABALHO, DAIANA GOMES ALMEIDA, lotada na Diretoria do Fórum Autran Nunes, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta
e três reais), com adicional de deslocamento no valor de R$212,00 (duzentos e doze reais), para
viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO/CE, no período de 20 a 21/03/2019, a
fim de presidir a Vara do Trabalho do Cariri, em razão da designação constante na Portaria SCR/
TRT7 nº 029/2019;
2. conceder à JUÍZA DO TRABALHO, DAIANA GOMES ALMEIDA, lotada na Diretoria do Fórum Autran Nunes, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta
e três reais), com adicional de deslocamento no valor de R$212,00(duzentos e doze reais), para
viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO/CE, no período de 26 a 28/03/2019, a
fim de presidir a Vara do Trabalho do Cariri, em razão da designação constante na Portaria SCR/
TRT7 nº 029/2019;
3. conceder à JUÍZA DO TRABALHO, DAIANA GOMES ALMEIDA, lotada na Diretoria do Fórum Autran Nunes, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta
e três reais), com adicional de deslocamento no valor de R$212,00(duzentos e doze reais), para
viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO/CE, no período de 02 a 04/04/2019, a

fim de presidir a Vara do Trabalho do Cariri, em razão da designação constante na Portaria SCR/
TRT7 nº 029/2019. Viagens custeadas com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias. e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2683, de 15.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 96, de 18 de março de 2019
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 1.453/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário
de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE
a BRASÍLIA/DF, no período de 25 a 27/03/2019, a fim de participar da 2ª Reunião Ordinária do
Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho - 2019, dias 26 e 27/03/2019; 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2686, de 20.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 97, de 18 de março de 2019
A 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 1.150/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/
DF, no período de 25 a 27/03/2019, a fim de participar da 2ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho - COLEPRECOR, que ocorrerá nos
dias 26 e 27/03/2019; 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizada no DEJT nº 2686, de 20.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 98, de 18 de março de 2019
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 1.692/2019,

RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta
e três reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de TIANGUA CE a CAMOCIM/CE, no período de 01 a 02/04/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2687, de 21.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 101, de 21 de março de 2019
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 1.829/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, MARIA RAFAELA DE CASTRO, lotada
na SECRETARIA DA CORREGEDORIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00
(duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 20 a 21/03/2019, a fim de manter a prestação jurisdicional da 3ª Vara do
Trabalho do Cariri, em virtude de afastamento temporário do Juiz Titular; 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
o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2690, de 26.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 102, de 21 de março de 2019
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 1.829/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, MARIA RAFAELA DE CASTRO, lotada
na SECRETARIA DA CORREGEDORIA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00
(duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 25 a 28/03/2019, a fim de manter a prestação jurisdicional da 3ª Vara do
Trabalho do Cariri, em virtude de afastamento temporário do Juiz Titular; 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
o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2690, de 26.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 103, de 21 de março de 2019
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 1829/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, MARIA RAFAELA DE CASTRO, lotada
na SECRETARIA DA CORREGEDORIA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00
(duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 31/03 a 03/04/2019, a fim de manter a prestação jurisdicional da 3ª Vara do
Trabalho do Cariri, em virtude de afastamento temporário do Juiz Titular; tendo em vista o horário
de início das audiências, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2690, de 26.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 105, de 21 de março de 2019
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 972/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 1 (uma) diária, no valor unitário de R$385,00
(trezentos e oitenta e cinco reais), em complementação às diárias concedidas por meio da Portaria
TRT7.Presidência 67/2019, publicada no DEJT 2666/2019, de 18/02/2019, tendo em vista a necessidade de ampliação da viagem, conforme solicitação dos docs. 12 e 16.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2690, de 26.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 106, de 21 de março de 2019
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 1.794/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 07 a
08/04/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 08/04/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2688, de 22.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 111, de 27 de março de 2019
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 1.891/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT DE
SOBRAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de 28 a 30/03/2019, a fim de participar dos cursos “Utilização do Sistema PJe – Atualização
(Versão 2.3.1)” e “Grupo Econômico e Responsabilidade dos Sócios”, que serão realizados no dia
29/03/2019, das 08h às 12h, e das 13h às 17h, respectivamente, nas salas de treinamento da Ejud7;
tendo em vista o horário de início e término das atividades, 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2694, de 01.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 112, de 27 de março de 2019
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 1.891/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado na
01 VT DE SOBRAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL CE a FORTALEZA/CE,
no período de 28 a 30/03/2019, a fim de participar dos cursos “Utilização do Sistema PJe – Atualização (Versão 2.3.1)” e “Grupo Econômico e Responsabilidade dos Sócios”, que serão realizados
no dia 29/03/2019, das 08h às 12h, e das 13h às 17h, respectivamente, nas salas de treinamento da
Ejud7; tendo em vista o horário de início e término das atividades, 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 organizese a folha de pagamento, restando autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2694, de 01.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 113, de 27 de março de 2019
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 1.891/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, CHRISTIANNE FERNANDES CARVALHO DIÓGENES RIBEIRO, lotada na VT DE IGUATU, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de IGUATU/
CE a FORTALEZA/CE, no período de 28 a 30/03/2019, a fim de participar dos cursos “Utilização
do Sistema PJe – Atualização (Versão 2.3.1)” e “Grupo Econômico e Responsabilidade dos Sócios”, que serão realizados no dia 29/03/2019, das 08h às 12h, e das 13h às 17h, respectivamente,
nas salas de treinamento da Ejud7; tendo em vista o horário de início e término das atividades,

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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2694, de 01.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 114, de 27 de março de 2019
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 1.891/2019,
RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta
e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de TIANGUÁ/CE a FORTALEZA/CE, no
período de 28 a 30/03/2019, a fim de participar dos cursos “Utilização do Sistema PJe – Atualização (Versão 2.3.1)” e “Grupo Econômico e Responsabilidade dos Sócios”, que serão realizados
no dia 29/03/2019, das 08h às 12h, e das 13h às 17h, respectivamente, nas salas de treinamento da
Ejud7; tendo em vista o horário de início e término das atividades, 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 organizese a folha de pagamento, restando autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2694, de 01.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 115, de 27 de março de 2019
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 PROAD nº 1.286/2019,
RESOLVE
Retificar a PORTARIA DA PRESIDÊNCIA nº 88/2019, publicada no DEJT nº 2681/2019, em
13/03/2019, de concessão de diárias ao JUIZ DO TRABALHO, convocado para substituir o
desembargador, CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, para registrar que, onde se
lê: “Viagem custeada com recursos do Programa Trabalho-Seguro destinados a serviço”, leia-se
”Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037)”.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2694, de 01.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 117, de 28 de março de 2019
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 1796/2019,
R E S O LVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT DE
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais),

para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 21 a 22/04/2019,
a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 22/04/2019; tendo em vista o horário de início das audiências, 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 autorizado o
pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2692, de 28.03.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 119, de 01 de abril de 2019
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 2.087/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de
R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a QUIXADÁ/CE, no dia 05/04/2019, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2694, de 01.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 120, de 01 de abril de 2019
A 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 2.121/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$114,00
(cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a RECIFE/PE, no período de 03 a 04/04/2019, a fim de participar de sessão solene de posse da nova mesa diretora do TRF
5ª Região, no dia 03/04/2019, às 17h; tendo em vista o horário de término do evento, o retorno se
dará no dia posterior. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2695, de 02.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 121, de 1º de abril de 2019
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 PROAD nº 8.354/2018,
RESOLVE

Retificar a PORTARIA DA PRESIDÊNCIA nº 60/2019, publicada no DEJT nº 2662/2019, em
12/02/2019, de Concessão de Diárias ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PAULO
RÉGIS MACHADO BOTELHO, lotado em seu próprio GABINETE, para registrar que onde se
lê: “PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 60, de 11 de fevereiro de 2018”, leia-se ”PORTARIA
TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 60, de 11 de fevereiro de 2019”.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2695, de 02.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 122, de 02 de abril de 2019
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 1.975/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada
na 13ª VT DE FORTALEZA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$166,50 (cento
e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a
BRASÍLIA/DF, no período de 07 a 09/04/2019, a fim de participar da 1ª Reunião Conjunta dos
Gestores Nacionais do PCTI, no dia 08/04/2019; tendo em vista o horário de início e término do
evento, bem como a disponibilidade de vôos, a ida se dará no dia anterior (domingo) e o retorno
no dia posterior.
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2697, de 04.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 124, de 02 de abril de 2019
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 2.141/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de
R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO
DO NORTE/CE, no período de 09 a 10/04/2019, a fim de encerrar, no dia 10/04/2019, a Correição
Ordinária da Vara do Trabalho de Iguatu, que será realizada no período de 08 a 10/04/2019; tendo
em vista o horário de início das atividades, bem como 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2697, de 04.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 126, de 03 de abril de 2019
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 2.006/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, lotado em seu PRÓPRIO GABINETE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$114,00
(cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo,p de FORTALEZA/CE a BELO HORIZONTE/MG, no período de 24 a 27/04/2019, a fim de participar do Seminário Internacional sobre
Grandes Acidentes do Trabalho: Efetividade da Prevenção, nos dias 25 e 26/04/2019; 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 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2697, de 04.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 128, de 04 de abril de 2019
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 2.197/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 01 VT DE SOBRAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/
CE, no período de 04 a 06/04/2019, a fim de participar do curso “Ferramentas de Investigação
Patrimonial”, que será realizado nos dias 04 (13h às 17h) e 05 (08 às 17h) de abril de 2019, na sala
de aula da Ejud7; tendo em vista o horário de término do evento, bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2697, de 04.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 129, de 04 de abril de 2019
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 2.197/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, LAURA ANÍSIA MOREIRA DE SOUSA PINTO, lotada na VT DE LIMOEIRO DO NORTE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de LIMOEIRO DO
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 04 a 06/04/2019, a fim de participar do curso
“Ferramentas de Investigação Patrimonial”, que será realizado nos dias 04 (13h às 17h) e 05 (08

às 17h) de abril de 2019, na sala de aula da Ejud7; tendo em vista o horário de término do evento,
bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2697, de 04.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 130, de 04 de abril de 2019
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 2.197/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT DE
SOBRAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período
de 04 a 06/04/2019, a fim de participar do curso “Ferramentas de Investigação Patrimonial”, que
será realizado nos dias 04 (13h às 17h) e 05 (08 às 17h) de abril de 2019, na sala de aula da Ejud7;
tendo em vista o horário de término do evento, bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado
o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2697, de 04.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 131, de 04 de abril de 2019
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 2.197/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, CHRISTIANNE FERNANDES CARVALHO DIOGENES RIBEIRO, lotada na VT DE IGUATU, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de IGUATU/CE a FORTALEZA/CE, no período de 04 a 06/04/2019, a fim de participar do curso “Ferramentas de Investigação Patrimonial”, que será realizado nos dias 04 (13h às 17h) e 05 (08 às 17h)
de abril de 2019, na sala de aula da Ejud7; tendo em vista o horário de término do evento, bem
como a distância entre as cidades, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2697, de 04.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 127, de 03 de abril de 2019
A 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 2.203/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/
DF, no período de 23 a 25/04/2019, a fim de participar da 2ª Reunião Ordinária do COLEPRECOR, nos dias 24 e 25/04/2019; 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2698, de 05.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 132, de 08 de abril de 2019
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 2.085/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, lotado em seu PRÓPRIO GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$114,00 (cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a CUIABÁ/
MT, no período de 24 a 26/04/2019, a fim de participar da 62ª Assembléia Geral Extraordinária e
Reunião de Trabalho do Conematra, nos dias 25 e 26/04/2019; tendo em vista o horário de início
do evento, bem como a disponibilidade de vôos, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2699, de 08.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 135, de 12 de abril de 2019
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 2.380/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a SOBRAL/CE, no período de 08 a 10/05/2019, a fim de realizar Correição nas Varas
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2705, de 16.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 144, de 16 de abril de 2019
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 2.423/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, ELIUDE DOS SANTOS OLIVEIRA, lotado
na 7ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO
NORTE/CE, nos dias 22 a 25/04/2019, a fim de presidir a 2ª VT do Cariri, no período de 22/04
a 10/05/2019; tendo em vista o horário de início das audiências, bem como 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2705, de 16.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 145, de 16 de abril de 2019
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 2423/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, ELIUDE DOS SANTOS OLIVEIRA, lotado
na 7ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO
NORTE/CE, nos dias 06 a 09/05/2019, a fim de presidir a 2ª VT do Cariri, no período de 22/04 a
10/05/2019; tendo em vista o horário de início das audiências, bem como 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2705, de 16.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 146, de 24 de abril de 2019
A 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 1.829/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, MARIA RAFAELA DE CASTRO, lotada na
SECRETARIA DA CORREGEDORIA, 1 (uma) diária, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), em complementação às diárias concedidas por meio da Portaria TRT7.Presidência 102/2019, publicada no DEJT 2690/2019, de 26/03/2019, tendo em vista a necessidade do
deslocamento de ônibus do dia 28 ao dia 29/03/2019, conforme informação da Magistrada no doc. 39.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2708, de 24.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 150, de 24 de abril de 2019
A 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 2.566/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, CHRISTIANNE FERNANDES CARVALHO DIOGENES RIBEIRO, lotada na VT DE IGUATU, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de IGUATU/CE a FORTALEZA/CE, no período de 25 a 27/04/2019, a fim de participar do curso “Dano
Moral, Assédio Sexual e Assédio Moral (Interpessoal e Institucional)”, que será realizado nos dias
25 (13h às 17h) e 26 (8h às 17h) de abril de 2019, no auditório da EJUD7; tendo em vista o horário
de término do evento, bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2708, de 24.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 151, de 24 de abril de 2019
A 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 2.566/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT DE
SOBRAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período
de 25 a 27/04/2019, a fim de participar do curso “Dano Moral, Assédio Sexual e Assédio Moral
(Interpessoal e Institucional)”, que será realizado nos dias 25 (13h às 17h) e 26 (8h às 17h) de abril
de 2019, no auditório da EJUD7; tendo em vista o horário de término do evento, bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2708, de 24.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 152, de 24 de abril de 2019
A 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 2.566/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, REGIANE FERREIRA CARVALHO SILVA, lotada
na 02 VT DA REGIÃO DO CARIRI, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de JUAZEIRO DO

NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 25 a 27/04/2019, a fim de participar do curso
“Dano Moral, Assédio Sexual e Assédio Moral (Interpessoal e Institucional)”, que será realizado
nos dias 25 (13h às 17h) e 26 (8h às 17h) de abril de 2019, no auditório da EJUD7; tendo em vista
o horário de término do evento, bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2708, de 24.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 153, de 24 de abril de 2019
A 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 2.006/2019,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$2.173,92 (dois mil, cento e setenta e três
reais e noventa e dois centavos), pago ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, lotado em seu próprio GABINETE, em conformidade com a
Portaria TRT7. Presidência nº 126/2019, publicada no DEJT nº 2697/2019, tendo em vista o doc.
20 dos autos, solicitando o cancelamento da viagem por motivo de saúde do Magistrado.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2708, de 24.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 162, de 30 de abril de 2019.
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 2.748/2019,
RESOLVE
Conceder à magistrada, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na Divisão de Precatórios, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R$589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais), com adicional de deslocamento no valor de R$166,50(cento e sessenta e seis reais e cinquenta
centavos), para viajar por meio aéreo de FORTALEZACE a BRASÍLIA/DF, no período de 02 a
03/05/2019, a fim de participar de grupo de trabalho destinado a elaborar proposta de atualização
da Resolução 115/2010 do CNJ. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2712, de 30.04.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 164, de 06 de maio de 2019
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 2.694/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três

reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 05 a
06/05/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 06/05/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2714, de 06.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 166, de 06 de maio de 2019
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 2.720/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 02 a
03/06/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 03/06/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, a ida se dará no dia anterior (domingo). Viagem custeada com
recursos destinados serviço. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento,
restando autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2715, de 06.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 165, de 06 de maio de 2019
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 2.716/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotada na 02 VT DE
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 19 a
20/05/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 20/05/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2715, de 06.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 168, de 06 de maio de 2019
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 2.748/2019,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$165,44 (cento e sessenta e cinco reais e
quarenta e quatro centavos), pago a maior à magistrada GLÁUCIA MARIA GADELHA MON-

TEIRO, lotada na Divisão de Precatórios, em virtude de equívoco na planilha de cálculo referente
à Portaria TRT7. Presidência nº 162/2019, publicada do DEJT nº 2712/2019, onde constou o valor
de R$1.132,72, quando deveria ter sido R$967,28.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2715, de 06.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 167, de 06 de maio de 2019
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 2.556/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, lotado em seu próprio GABINETE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$114,00
(cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a CAMPINAS/SP, no
período de 22 a 25/05/2019, a fim de participar da 24ª Reunião Ordinária do COLEOUV, nos dias
23 e 24/05/2019, no TRT da 15ª Região; 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 a volta 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 o pagamento das diárias e a compra de
passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2715, de 06.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 170, de 06 de maio de 2019
A 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 2.867/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO,
lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$114,00
(cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no
período de 07 a 08/05/2019, a fim de participar da Reunião com a ANAMATRA e AMATRA,
dia 08/05/2019, das 8h às 10h, quando pretende reunir os Deputados da Bancada Cearense, com
oobjetivo de tratar de temas afetos à Magistratura Brasileira; 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 à compra de
passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2716, de 07.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 171, de 06 de maio de 2019
A 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 2.867/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO
BOTELHO, lotado em seu próprio GABINETE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de
R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$114,00 (cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/
DF, no período de 07 a 08/05/2019, a fim de participar de Reunião com parlamentares cearenses à
tarde do dia 07/05/2019 e no dia 08/05/2019, de café da manhã com a ANAMATRA e AMATRA,
com o objetivo de tratar de temas afetos à Magistratura Brasileira. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2716, de 07.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 174, de 07 de maio de 2019
A 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 2.943/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário
de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE
a BRASÍLIA/DF, no período de 21 a 23/05/2019, a fim de participar da 4ª Reunião Ordinária do
Coleprecor, dias 22 e 23/05/2019; 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2717, de 08.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 175, de 07 de maio de 2019
A 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 2.907/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/
DF, no período de 21 a 23/05/2019, a fim de participar da 4ª Reunião Ordinária do Coleprecor, dias
22 e 23/05/2019; 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2717, de 08.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 177, de 08 de maio de 2019
A 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 2.860/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, NEY FRAGA FILHO, lotado na VT DE IGUATU, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para
viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, nos dias de 20 a 23/05/2019, a
fim de presidir a VT DE IGUATU, no período de 14/05 a 14/06/2019. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2717, de 08.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 178, de 08 de maio de 2019
A 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 2.860/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, NEY FRAGA FILHO, lotado na VT DE IGUATU, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais),
para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, nos dias 27 a 31/05/2019,
a fim de presidir a VT DE IGUATU, no período de 14/05 a 14/06/2019. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2717, de 08.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 179, de 08 de maio de 2019
A 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 2860/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, NEY FRAGA FILHO, lotado na VT DE IGUATU, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período de 10 a
14/06/2019, a fim de presidir a VT DE IGUATU, no período de 14/05 a 14/06/2019.
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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2717, de 08.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 173, de 07 de maio de 2019
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 2.818/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE
NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDENCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no
valor unitário de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), com adicional de deslocamento no
valor unitário de R$114,00 (cento e quatorze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/
CE a SÃO PAULO/SP, no período de 15 a 17/05/2019, a fim de participar do 7º Congresso de Direito do Trabalho: Sociedade da Informação e as Relações do Trabalho, nos dias 16 e 17/05/2019
no TRT2; 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2718, de 10.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 183, de 09 de maio de 2019
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 2.983/2019,
RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta e
três reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a CAMOCIM/CE, no período de 27 a 28/05/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante naquele 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2720, de 13.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 184, de 10 de maio de 2019
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 2.862/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, NAIRA PINHEIRO RABELO DE ALENCAR, lotada na VT DE ARACATI, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a ARACATI/

CE, no dia 09/05/2019, a fim de realizar audiências na Vara Trabalhista daquele Município, nos
dias 09, 10, 14, 20, 28 e 29 de maio e 04 de junho de 2019.
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2720, de 13.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 185, de 10 de maio de 2019
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 2.862/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, NAIRA PINHEIRO RABELO DE ALENCAR, lotada na VT DE ARACATI, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a ARACATI/
CE, no dia 10/05/2019, a fim de realizar audiências na Vara Trabalhista daquele Município, nos
dias 09, 10, 14, 20, 28 e 29 de maio e 04 de junho de 2019.
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2720, de 13.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 186, de 10 de maio de 2019
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 2.862/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, NAIRA PINHEIRO RABELO DE ALENCAR, lotada na VT DE ARACATI, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a ARACATI/
CE, no dia 14/05/2019, a fim de realizar audiências na Vara Trabalhista daquele Município, nos
dias 09, 10, 14, 20, 28 e 29 de maio e 04 de junho de 2019.
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2720, de 13.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 187, de 10 de maio de 2019
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 2.862/2019,
RESOLVE

Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, NAIRA PINHEIRO RABELO DE ALENCAR, lotada na VT DE ARACATI, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a ARACATI/
CE, no dia 20/05/2019, a fim de realizar audiências na Vara Trabalhista daquele Município, nos
dias 09, 10, 14, 20, 28 e 29 de maio e 04 de junho \de 2019.
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2720, de 13.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 188, de 10 de maio de 2019
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 2.862/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TRABALHO SUBSTITUTA, NAIRA PINHEIRO RABELO DE ALENCAR,
lotada na VT DE ARACATI, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a ARACATI/CE, no
dia 28/05/2019, a fim de realizar audiências na Vara Trabalhista daquele Município, nos dias 09,
10, 14, 20, 28 e 29 de maio e 04 de junho de 2019.
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2720, de 13.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 189, de 10 de maio de 2019
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 2.862/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, NAIRA PINHEIRO RABELO DE ALENCAR, lotada na VT DE ARACATI, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a ARACATI/
CE, no dia 29/05/2019, a fim de realizar audiências na Vara Trabalhista daquele Município, nos
dias 09, 10, 14, 20, 28 e 29 de maio e 04 de junho de 2019.
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2720, de 13.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 190, de 10 de maio de 2019
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 2.862/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, NAIRA PINHEIRO RABELO DE ALENCAR, lotada na VT DE ARACATI, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a ARACATI/
CE, no dia 04/06/2019, a fim de realizar audiências na Vara Trabalhista daquele Município, nos
dias 09, 10, 14, 20, 28 e 29 de maio e 04 de junho de 2019.
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2720, de 13.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 193, de 13 de maio de 2019 (Tornada sem efeito)
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 2.961/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, HERMANO QUEIROZ JÚNIOR, lotado na 02 VT
DE CAUCAIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$589,00 (quinhentos e oitenta e
nove reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$166,50 (cento e sessenta e seis
reais e cinquenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no
período de 17 a 19/06/2019, a fim de participar da I Reunião dos Gestores Regionais do Sistema
Processo Judicial Eletrônico (PJe) instalado na Justiça do Trabalho; tendo em vista o horário de
início do evento, bem como a disponibilidade de vôos, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2721, de 14.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Tornada sem efeito pela Portaria da Presidência nº 218/2019 Disponibilizado no DEJT nº 2733,
de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 194, de 13 de maio de 2019 (Tornada sem efeito)
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 2.912/2019,
RESOLVE
Conceder à COLABORADORA, JUÍZA DO TRABALHO APOSENTADA, ANTÔNIA MARA
VIEIRA LOGUERCIO, lotada no TRT DA 4ª REGIÃO, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$589,00 (quinhentos e oitenta e nove reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$166,50 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), para viajar, por meio aéreo,
de PORTO ALEGRE/RS a FORTALEZA/CE, no período de 13 a 15/06/2019, a fim de ministrar
a palestra Estrutura e Procedimentos para Resolução de Conflitos Trabalhistas na China, no dia
14/06/19, às 14h; tendo em vista o horário de início e término do evento, bem como a disponibilidade de 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2721, de 14.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Tornada sem efeito pela Portaria da Presidência nº 230/2019 Disponibilizado no DEJT nº 2735,
de 03.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 195, de 13 de maio de 2019
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 3.041/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
- SGPRES, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$589,00 (quinhentos e oitenta e nove
reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$166,50 (cento e sessenta e seis reais
e cinquenta centavos), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BELÉM/PA, no período
de 20 a 22/05/2019, a fim de participar do Encontro Nacional de Precatórios, que ocorrerá nos dias
21 e 22/05/2019, no TRT da 8ª Região; 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2721, de 14.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 200, de 17 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, CLÓVIS VALENCA ALVES FILHO, lotado na 03 VT
DA REGIÃO DO CARIRI, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de JUAZEIRO DO NORTE/CE
a FORTALEZA/CE, no período de 22 a 25/05/2019, a fim de participar da “4ª Jornada de Direito
Material e Processual do Trabalho”, que será realizada nos dias 23 e 24/05/2019, das 8h30-17h30,
na Sala de Treinamento do Ed. Manoel Arizio; 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 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 201, de 17 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DOTRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado
na 01 VT DE SOBRAL, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE,
no período de 22 a 25/05/2019, a fim de participar da “4ª Jornada de Direito Material e Processual
do Trabalho”, que será realizada nos dias 23 e 24/05/2019, das 8h30-17h30, na Sala de Treinamento do Ed. Manoel Arizio; 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 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 202, de 17 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, LAURA ANÍSIA MOREIRA DE SOUSA PINTO, lotada na VT DE LIMOEIRO DO NORTE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de LIMOEIRO DO
NORTE/CE a FORTALEZA/CE, no período de 22 a 25/05/2019, a fim de participar da “4ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho”, que será realizada nos dias 23 e 24/05/2019,
das 8h30-17h30, na Sala de Treinamento do Ed. Manoel Arizio; 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 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 autorizado
o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 203, de 17 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta
e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de TIANGUÁ/CE a FORTALEZA/CE, no
período de 22 a 25/05/2019, a fim de participar da “4ª Jornada de Direito Material e Processual do
Trabalho”, que será realizada nos dias 23 e 24/05/2019, das 8h30-17h30, na Sala de Treinamento
do Ed. Manoel Arizio; 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 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 204, de 17 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT DE
SOBRAL, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/CE, no período de
22 a 25/05/2019, a fim de participar da “4ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho”,
que será realizada nos dias 23 e 24/05/2019, das 8h30-17h30, na Sala de Treinamento do Ed. Manoel Arizio; 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 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 205, de 17 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, MARCELO LIMA GUERRA, lotado na VT DE QUIXADA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais),
para viajar, por meio de veículo próprio, de QUIXADÁ/CE a FORTALEZA/CE, no período de
22 a 25/05/2019, a fim de participar da “4ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho”,
que será realizada nos dias 23 e 24/05/2019, das 8h30-17h30, na Sala de Treinamento do Ed. Manoel Arizio; 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 a volta no dia posterior (sábado). Viagem custeada com
recursos destinados para capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organizese a folha de pagamento, restando autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 206, de 17 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE

Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, SUYANE BELCHIOR PARAIBA DE ARAGÃO, lotada na 01 VT DE SOBRAL, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a FORTALEZA/
CE, no período de 22 a 25/05/2019, a fim de participar da “4ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho”, que será realizada nos dias 23 e 24/05/2019, das 8h30-17h30, na Sala de
Treinamento do Ed. Manoel Arizio; 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 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 207, de 17 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TITULAR DE VARA, REGIANE FERREIRA CARVALHO SILVA, lotada
na 02 VT DA REGIÃO DO CARIRI, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio rodoviário, de JUAZEIRO DO NORTE /CE
a FORTALEZA /CE, no período de 22 a 25/05/2019, a fim de participar da “4ª Jornada de Direito
Material e Processual do Trabalho”, que será realizada nos dias 23 e 24/05/2019, das 8h30-17h30,
na Sala de Treinamento do Ed. Manoel Arizio; 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 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 210, de 20 de maio de 2019
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 3.217/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, lotada no seu próprio GABINETE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$624,00
(seiscentos e vinte e quatro reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/
DF, no período de 28 a 29/05/2019, a fim de participar da 1ª Reunião Preparatória para o XIII
Encontro Nacional do Poder Judiciário, no dia 29/05/2019; 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 211, de 20 de maio de 2019
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 2.967/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ANTÔNIO CÉLIO MARTINS TIMBÓ COSTA, lotado na 08ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de
R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/
CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 27 a 30/05/2019, a fim de presidir a 2ª VT DO
CARIRI de 20/05 a 07/06/2019, conforme Portaria nº 056 da Corregedoria; tendo em vista o horário de início das atividades, bem como 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 212, de 20 de maio de 2019
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 2.967/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ANTÔNIO CÉLIO MARTINS TIMBÓ COSTA, lotado na 08ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de
R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/
CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 03 a 06/06/2019, a fim de presidir a 2ª VT DO
CARIRI de 20/05 a 07/06/2019, conforme Portaria nº 056 da Corregedoria; tendo em vista o horário de início das atividades, bem como 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2725, de 20.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 215, de 27 de maio de 2019
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 3.234/2019,
RESOLVE
Conceder ao COLABORADOR E JUIZ DO TRABALHO, GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO, lotado no TRT DA 15ª REGIÃO, 1,5 (uma e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de SÃO PAULO/SP a FORTALEZA/CE, no período de 12 a 13/06/2019, a fim de ministrar
Conferência de Abertura: Panorama sobre a Justiça do Trabalho no Brasil: histórico, desafios e
perspectivas, no dia 13/06/19, às 9h, no Congresso Internacional “A Justiça do Trabalho no Brasil
e no Mundo”; tendo em vista o horário de início das atividades, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 216, de 27 de maio de 2019
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 3.217/2019,
RESOLVE
autorizar o pagamento do valor de R$196,72 (cento e noventa e seis reais e setenta e dois centavos)
à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, lotada
no seu próprio GABINETE, em complemento às diárias concedidas por meio da PORTARIA DG
210/2019, publicada no DEJT 2725/2019, de 20/05/2019, na qual constou o valor de R$853,28,
quando deveria ser R$967,28, tendo em vista a alteração dos valores em decorrência da Resolução
CSJT nº 240/2019. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento das diárias, restando autorizado o pagamento da complementação.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 217, de 27 de maio de 2019
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 2.141/2019,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$212,00 (duzentos e doze reais), referente
ao valor do adicional de deslocamento pago indevidamente ao DESEMBARGADOR CORREGEDOR DO TRT DA 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE
DA CORREGEDORIA, em conformidade com a Portaria TRT7. PRESIDÊNCIA nº 124/2019,
publicada no DEJT nº 2697/2019, tendo em vista que o Magistrado declarou, pelo doc. 27, que
houve traslado.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2732, de 29.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 218, de 28 de maio de 2019
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 2.961/2019,
RESOLVE
Tornar sem efeito a Portaria TRT7. da Presidência nº 193/2019, publicada no DEJT nº 2721/2019,
de 14/05/2019, referente à concessão de diárias ao JUIZ DO TRABALHO TITULAR DE VARA,
HERMANO QUEIROZ JÚNIOR, lotado na 02ª VT DE CAUCAIA, em razão da alteração dos
valores das diárias, decorrente da Resolução CSJT nº 240/2019, devendo ser recalculadas e constar
em portaria com novo número.

PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 219, de 13 de maio de 2019
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 2961/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, HERMANO QUEIROZ JÚNIOR, lotado na 02 VT
DE CAUCAIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor
limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE
a BRASÍLIA/DF, no período de 17 a 19/06/2019, a fim de participar da I Reunião dos Gestores
Regionais do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) instalado na Justiça do Trabalho; tendo
em vista o horário de início do evento, bem como a disponibilidade de vôos, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 221, de 28 de maio de 2019
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 3.401/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA, lotado na 07ª VT DE FORTALEZA, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no dia 30/05/2019, a fim de participar do lançamento oficial do
Portal PJe Mídias pelo CNJ, dia 30/05/2019, das 13h30 às 17h. Viagem custeada com recursos
destinados a serviço. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando
autorizados o pagamento da diária e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 222, de 30 de maio de 2019
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 3.374/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS SGPRES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado
pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 03 a 06/06/2019, a fim de participar do II Encontro do Grupo de Trabalho

destinado a elaborar proposta de atualização da Resolução CNJ 115/2010, de 04 a 06/06/2019, das
9h às 19h; tendo em vista o horário de início das atividades, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 224, de 30 de maio de 2019
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 2.556/2019,
RESOLVE
autorizar o pagamento do valor de R$276,08 (duzentos e setenta e seis reais e oito centavos) ao
DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, lotado
em seu próprio GABINETE, em complemento às diárias concedidas por meio da PORTARIA DG
167/2019, publicada no DEJT 2715/2019, de 06/05/2019, na qual constou o valor de R$2.173,92,
quando deveria ser R$2.450,00, tendo em vista a alteração dos valores em decorrência da Resolução CSJT nº 240/2019. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento das
diárias, restando autorizado o pagamento respectivo.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 225, de 30 de maio de 2019
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 3.281/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, FERNANDA MARIA UCHÔA DE
ALBUQUERQUE, lotada em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário
de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar,
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE ao RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 05 a 07/06/2019,
a fim de participar do II Encontro Nacional de Ouvidores do Poder Judiciário, a se realizar dia
06/06/2019, de 9h30min às 17h; tendo em vista o horário de início e término das atividades, a ida
se dará no dia anterior e a volta no dia posterior.
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 226, de 30 de maio de 2019
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 3.412/2019,
RESOLVE

Conceder ao COLABORADOR, MINISTRO DO TST, CLÁUDIO MASCARENHAS BRANDÃO, lotado no Tribunal Superior do Trabalho, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de
R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por
meio aéreo, de BRASÍLIA/DF a FORTALEZA/CE, no período de 13 a 14/06/2019, a fim de participar, como presidente de mesa da expositora Antônia Mara Vieira Loguercio, da palestra “Estrutura e Procedimentos para Resolução de Conflitos Trabalhistas na China”, dia 14/06/19, às 14h;
tendo em vista o horário de início das atividades, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 227, de 30 de maio de 2019
A 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 3.514/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio
aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 24 a 26/06/2019, a fim de participar
da 5ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs - COLEPRECOR,
nos dias 25 e 26/06/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2733, de 30.05.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 228, de 31 de maio de 2019
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 3.055/2019,
RESOLVE
autorizar o procedimento com vistas à restituição de R$1.111,42 (um mil, cento e onze reais e quarenta e dois centavos), pago ao JUIZ TITULAR DE VARA, CLÓVIS VALENCA ALVES FILHO,
lotado na 03ª VT DA REGIÃO DO CARIRI, em conformidade com a Portaria TRT7. Presidência
nº 200/2019, publicada no DEJT nº 2725/2019, tendo em vista o doc. 58 dos autos, informando sua
ausência no curso supramencionado.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2736, de 04.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 230, de 31 de maio de 2019
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 2.912/2019,
RESOLVE
Tornar sem efeito a Portaria TRT7. da Presidência nº 194/2019, publicada no DEJT nº 2721/2019,
de 14/05/2019, referente à Concessão de Diárias à COLABORADORA, JUÍZA DO TRABALHO
APOSENTADA, ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUERCIO, lotada no TRT DA 4ª REGIÃO, em
razão da alteração dos valores das diárias, decorrente da Resolução do CSJT nº 240/2019, que
deverão ser recalculadas com um novo número de portaria.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2735, de 03.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 231, de 13 de maio de 2019
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 2.912/2019,
RESOLVE
Conceder à COLABORADORA, JUÍZA DO TRABALHO APOSENTADA, ANTÔNIA MARA
VIEIRA LOGUERCIO, lotada no TRT DA 4ª REGIÃO, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de PORTO ALEGRE/RS a FORTALEZA/CE, no período de 13 a 15/06/2019,
a fim de ministrar a palestra Estrutura e Procedimentos para Resolução de Conflitos Trabalhistas
na China, no dia 14/06/19, às 14h; tendo em vista o horário de início e término do evento, bem
como a disponibilidade de 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 o pagamento das diárias e a
compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2735, de 03.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 233, de 03 de junho de 2019
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 2.843/2019,
RESOLVE
Conceder à COLABORADORA, JUÍZA DA CORTE SUPERIOR DO MALÁUI, RAQUEL SOPHIE SIKWESE, 5,5 (cinco e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais),
valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de BLANTYRE/
BLZ a FORTALEZA/CE, no período de 10 a 15/06/2019, a fim de participar de reunião preparatória no dia 12/06/2019, às 14h, e ministrar palestra no dia 14/06/2019, às 15h30min, no Congresso
Internacional Justiça do Trabalho no Brasil e no Mundo; número de diárias autorizadas pela Presidência em caráter excepcional. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG
080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2735, de 03.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 234, de 03 de junho de 2019
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 2.917/2019,
RESOLVE
Conceder à COLABORADORA, PROFESSORA PESQUISADORA DA UNIVERSIDADE DE
FRANKFURT, MARIE DIEKMANN, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo,
de FRANKFURT/FRA a FORTALEZA/CE, no período de 11 a 14/06/2019, a fim de ministrar a
conferência “Estrutura e Procedimentos para Resolução de Conflitos Trabalhistas na Alemanha”,
no dia 13/06/19, às 15h30, bem como participar da reunião preparatória com a Direção da EJUD7
e Comissão Pedagógica do Congresso, no dia 12/06/18, às 15h; número de diárias autorizadas pela
Presidência em caráter excepcional.
Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2735, de 03.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 235, de 03 de junho de 2019
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 2.933/2019,
RESOLVE
Conceder à COLABORADORA, PROFESSORA DA UNIVERSIDADE DE GIRONA, MONTSERRAT SOLÉ TRUYOLS, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de BARCELONA/BCN a FORTALEZA/CE, no período de 11 a 14/06/2019, a fim de participar da reunião
preparatória com a Direção da EJUD7 e Comissão Pedagógica do Congresso, no dia 12/06/18, às
15h, bem como ministrar a conferência “Estrutura e Procedimentos para Resolução de Conflitos
Trabalhistas na Espanha”, no dia 13/06/19, às 10h30; número de diárias autorizadas pela Presidência em caráter excepcional. Viagem Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de
pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2735, de 03.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 236, de 03 de junho de 2019
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 3.081/2019,
RESOLVE
Conceder ao COLABORADOR, HISTORIADOR E DOUTORANDO PELA EHESS DE PARIS, DIEGO ESTEBAN ORTÚZAR ROVIROSA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de
R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por
meio aéreo, de PARIS/CDG a FORTALEZA/CE, no período de 11 a 14/06/2019, a fim de participar da reunião preparatória com a Direção da EJUD7 e Comissão Pedagógica do Congresso, no

dia 12/06/18, às 14h, bem como ministrar a palestra “Estrutura e Procedimentos para Resolução
de Conflitos Trabalhistas no Chile”, no dia 14/06/19, às 08h30; número de diárias autorizadas pela
Presidência em caráter excepcional. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação
(URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando
autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2735, de 03.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 238, de 03 de junho de 2019
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 3.444/2019,
RESOLVE
Conceder à COLABORADORA, MINISTRA DO TST, KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA, 1,5
(uma e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17
inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de BRASÍLIA/DF a FORTALEZA/CE, no
período de 13 a 14/06/2019, a fim de participar, como presidente de mesa, da expositora Rachel
Sikwese, na palestra sobre “Estrutura e Procedimentos para Resolução de Conflitos Trabalhistas
na África”, no dia 14/06/2019, às 15h30; tendo em vista o horário de início das atividades, 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2736, de 04.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 239, de 04 de junho de 2019
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 3608/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS SGPRES, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado
pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 10 a 11/06/2019, a fim de participar da 2ª Reunião do Comitê Nacional de
Precatórios dia 10/06/2019, às 14h30, no Edifício Sede do CNJ; tendo em vista o horário de término das atividades, o retorno se dará no dia posterior. Viagem custeada com recursos destinados a
serviço. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados
o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2736, de 04.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 240, de 06 de junho de 2019
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 3.417/2019,

RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de
R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar,
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 24 a 28/06/2019, a fim de
participar da 5ª Reunião Ordinária do Coleprecor da JT, nos dias 25 e 26 e do I Fórum Nacional
das Corregedorias - FONACOR, nos dias 26 e 27/06/2019; tendo em vista o horário de início e término das atividades, a ida se dará no dia anterior e a volta no dia posterior. Viagem custeada com
recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento,
restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2738, de 06.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 241, de 06 de junho de 2019
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 2.085/2019,
RESOLVE
autorizar o pagamento do valor de R$200,08 (duzentos reais e oito centavos) ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, lotado em seu PRÓPRIO
GABINETE, em complemento às diárias concedidas por meio da PORTARIA DG 132/2019, publicada no DEJT 2699/2019, de 08/04/2019, onde constou o valor de R$1.549,92, quando deveria ser R$1.750,00, tendo em vista a alteração dos valores em decorrência da Resolução CSJT
nº 240/2019. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando
autorizado o pagamento respectivo.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2738, de 06.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 253, de 07 de junho de 2019
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 2.818/2019,
RESOLVE
autorizar o pagamento do valor de R$200,08 (duzentos reais e oito centavos) à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO, lotada
no GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA, em complemento às diárias concedidas por meio da
PORTARIA DG 173/2019, publicada no DEJT 2718/2019, de 09/05/2019, onde constou o valor
de R$1.549,92, quando deveria ser R$1.750,00, tendo em vista a alteração dos valores em decorrência da Resolução CSJT nº 240/2019. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de
pagamento, restando autorizado o pagamento respectivo.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2741, de 11.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 255, de 07 de junho de 2019
O 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 1.533/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO, DAIANA GOMES ALMEIDA, lotada na Diretoria do Fórum Autran Nunes, 03 (três) diárias, no valor líquido de R$934,92 (novecentos e trinta e quatro
reais e noventa e dois centavos), já descontados o auxílio-alimentação, em complementação às diárias concedidas por meio da Portaria TRT7.Presidência 92/2019, publicada no DEJT 2683/2019,
de 15/03/2019, tendo em vista a necessidade do deslocamento da Magistrada utilizando ônibus,
bem como o requerimento da mesma (doc.22).
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2741, de 11.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 259, de 17 de junho de 2019
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 3.825/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
lotado na 10ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a
JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 17 a 20/06/2019, a fim de presidir a 2ª VT do Trabalho
da Região do Cariri; tendo em vista o horário de término das atividades, bem como a distância entre as cidades, a volta se dará no dia posterior (feriado). 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2745, de 17.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 260, de 17 de junho de 2019
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 3.731/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, FABRÍCIO AUGUSTO BEZERRA E SILVA,
lotado na DIRETORIA DO FÓRUM DE FORTALEZA, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de
FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, nos dias 16 a 20/06/2019, a fim de presidir as
audiências da 3ª VT do Cariri, no período de 17 a 30/06/2019; tendo em vista o horário de início
e término das atividades, bem como a distância entre as cidades, a ida se dará no dia anterior (domingo) e a volta no dia posterior (feriado). 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2746, de 18.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 261, de 17 de junho de 2019
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 3.731/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, FABRÍCIO AUGUSTO BEZERRA E SILVA,
lotado na DIRETORIA DO FÓRUM DE FORTALEZA, 5,5 (cinco e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de
FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, nos dias 23 a 28/06/2019, a fim de presidir as
audiências da 3ª VT do Cariri, no período de 17 a 30/06/2019; tendo em vista o horário de início
e término das atividades, bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2746, de 18.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 262, de 17 de junho de 2019
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 2.983/2019,
RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta e
três reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a CAMOCIM/CE, no período de 24 a 25/06/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante naquele 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2746, de 18.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 271, de 26 de junho de 2019
A 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 3.751/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, MANUELA DE ALBUQUERQUE VIANA, lotada na 4ª VT DE FORTALEZA, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$106,00
(cento e seis reais), para viajar, por meio de veículo próprio/aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 30/06 a 04/07/2019, a fim de presidir a 3ª Vara do Trabalho
do Cariri de 01 a 16/07/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2753, de 27.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 272, de 26 de junho de 2019
A 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
AtoTRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo
Eletrônico (PROAD) nº 3.751/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, MANUELA DE ALBUQUERQUE VIANA, lotada na 4ª VT DE FORTALEZA, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00
(duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 07 a 11/07/2019, a fim de presidir a 3ª Vara do Trabalho do Cariri de 01 a
16/07/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2753, de 27.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 273, de 26 de junho de 2019
A 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 3.751/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, MANUELA DE ALBUQUERQUE VIANA, lotada na 4ª VT DE FORTALEZA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00
(trezentos e cinquenta e três reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00
(duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 14 a 16/07/2019, a fim de presidir a 3ª Vara do Trabalho do Cariri de 01 a
16/07/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2753, de 27.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 274, de 26 de junho de 2019
A 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 4.077/2019,

RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, 2,5 (duas e meia) diárias, no
valor unitário de R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), com adicional de deslocamento no
valor unitário de R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/
CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 09 a 11/07/2019, a fim de realizar visitas presenciais da Alta Administração deste Tribunal (Presidência, Secretaria Geral, Diretoria Geral, Gestão
de Pessoas e Gestão Estratégica) às Varas do Trabalho - VTs da Região Metropolitana e do interior
no presente exercício. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2753, de 27.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 275, de 26 de junho de 2019 (Tornada sem efeito)
A 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 4088/2019,
RESOLVE
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$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 21 a
22/07/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 22/07/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, a ida se dará no dia anterior (domingo). Viagem custeada com
recursos destinados serviço. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento,
restando autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2753, de 27.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Tornada sem efeito pela Portaria da Presidência nº 282/2019 Disponibilizada no DEJT nº
2754, de 28.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 276, de 26 de junho de 2019
A 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 2.941/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de
R$385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de
R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO
DO NORTE/CE, no período de 22 a 26/07/2019, a fim de realizar Correição Ordinária nas Varas
do Cariri nos dias 23 a 26/07/2019; 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2753, de 27.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 277, de 27 de junho de 2019
A 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 4.117/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS SGPRES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado
pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 02 a 05/07/2019, a fim de participar do Grupo de Trabalho para reforma da
Resolução CNJ 115/2010, referente ao Comitê do Fórum Nacional de Precatórios-Fonaprec, dias
03 a 05/07/2019; tendo em vista o horário de início das audiências, a ida se dará no dia anterior.
Viagem cu teada 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2753, de 27.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 282, de 28 de junho de 2019
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 4.088/2019,
RESOLVE
Tornar sem efeito a Portaria TRT7 da Presidência nº 275/2019, publicada no DEJT nº 2753/2019,
de 27/06/2019, referente à concessão de Diárias ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO
MUNIZ FEITOSA, lotado na 02ª VT DE SOBRAL.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2754, de 28.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 283, de 28 de junho de 2019
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 4.088/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO, JAIME LUIS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 2ª VT DE
SOBRAL, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 21 a
22/07/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 22/07/2019; tendo em vista
o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2754, de 28.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 285, de 07 de junho de 2019 (*)
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 4.112/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUÍZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, TIAGO BRASIL PITA, lotado na 2ª Vara
do Trabalho de Maracanaú, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor líquido de R$1.525,70 (um mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) R$1.381,70 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos), para viajar por meio de veículo terrestre, de Fortaleza/CE a Juazeiro/CE, no
período de 1º a 05/07/2019, a fim de realizar audiências e presidir a 2ª Vara do Trabalho do Cariri
nos dia 02 a 05/07/2019; tendo em vista 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2756, de 02.06.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Alterada pela portaria da Presidência nº 298/2019 Disponibilizado no DEJT nº 2772, de 24.07.2019,
Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº.289, de 27 de julho de 2019
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 4514/2019,
RESOLVE
Conceder à JUIZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLAUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
- SGPRES, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a
BRASÍLIA/DF, no período de 15 a 18/07/2019, a fim de participar de reunião do CNJ e do Fórum
Nacional de Precatórios, dias 16 a 17/07/2019; tendo em vista o horário de início e de encerramento do evento, a ida se dará no dia anterior e a volta no dia posterior. Viagem custeada com recursos
destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2767, de 17.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 298, de 22 de fevereiro de 2019
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 PROAD nº 4.112/2019,

R E S O LVE
Retificar a PORTARIA DA PRESIDÊNCIA nº 285/2019, publicada no DEJT nº 2756/2019, em
02/07/2019, de Concessão de Diárias pagas ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, TIAGO BRASIL PITA, lotado na 2ª Vara do Trabalho de Maracanaú, para registrar que onde se lê: “R$1.525,70
(um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos)”, leia-se ”R$1.381,70 (um mil, trezentos e
oitenta e um reais e setenta centavos)”.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2770, de 22.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Republicada no DEJT nº 2772, de 24.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 299, de 22 de julho de 2019
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 4.514/2019,
R E S O LVE
autorizar o pagamento do valor de R$553,94 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e
quatro centavos), pago a menor à JUIZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA
GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS - SGPRES, por equívoco na planilha de cálculo referente à Portaria TRT7.
Presidência nº 289/2019, publicada do DEJT nº 2767/2019, onde constou o valor de R$1.896,06,
quando deveria ter sido R$2.450,00.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2770, de 22.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 300, de 22 de julho de 2019
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 4594/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado no Fórum
do Trabalho de Sobral, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R$353,00 (trezentos e
cinquenta e três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/
CE, no período de 04 a 05/08/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no
dia 05/08/2019; tendo em vista o horário de início das audiências, 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 autorizado o
pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2772, de 24.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 301, de 23 de julho de 2019
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 4.651/2019,
RESOLVE

Conceder ao JUIZ DO TRABALHO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado no FÓRUM
DO TRABALHO DE SOBRAL, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), por ter viajado, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE
a CRUZ/CE, no período de 23 a 24/06/2019, e presidido as audiências da Justiça Itinerante, no
dia 24/06/2019; tendo em vista o horário de início das audiências, a ida se deu no dia anterior
(domingo). 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2772, de 24.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 302, de 23 de julho de 2019
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 4.651/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado no FÓRUM
DO TRABALHO DE SOBRAL, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), por ter viajado, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE
a CRUZ/CE, no período de 07 a 08/07/2019, e presidido as audiências da Justiça Itinerante, no
dia 08/07/2019; tendo em vista o horário de início das audiências, a ida se deu no dia anterior
(domingo). 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribuna
Disponibilizada no DEJT nº 2772, de 24.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 303, de 23 de julho de 2019
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 4.598/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 2ª VT DE
SOBRAL, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e
três reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período
de 18 a 19/08/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 19/08/2019;
tendo em vista o horário de início das audiências, a ida se derá no dia anterior (domingo).
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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2772, de 24.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 304, de 23 de julho de 2019
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 Di-

árias vigente, os artigos 1º, 3º e 4º do Ato TRT7 nº 339/2013, verificada a disponibilidade orçamentária,
e o Processo Administrativo Eletrônico (PROAD) nº 4465/2019,
R E S O LVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de
FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 13 a 15/08/2019, a fim de participar da 6ª Reunião
Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho, nos dias 14 e 15/08/2019,
no TST; tendo em vista o horário de início das atividades, a ida se derá no dia anterior. Viagem custeada
com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento
das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2772, de 24.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 305, de 23 de julho de 2019
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 4192/2019,
R E S O LVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA,
lotado em seu próprio GABINETE, 1,5 (uma e meia) diárias no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 08 a 09/08/2019, a fim de participar da 2ª Reunião dos Gestores
Nacionais e Regionais do Programa Trabalho Seguro, no dia 09/08/2019; tendo em vista o horário de
início das atividades, a ida se derá no dia anterior. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2772, de 24.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 306, de 23 de julho de 2019
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 4.222/2019
R E S O LVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada
na 13ª VT DE FORTALEZA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais),
valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/
CE a BRASÍLIA/DF, no período de 08 a 09/08/2019, a fim de participar da 2ª Reunião dos Gestores
Nacionais e Regionais do Programa Trabalho Seguro, no dia 09/08/2019; tendo em vista o horário de
início das atividades, a ida se derá no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento
das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2772, de 24.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 309, de 26 de julho de 2019
A 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 4.654/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO
PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário
de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar,
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 12 a 15/08/2019, a fim de
participar da solenidade de entrega de Comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, dia
13/08/2019, às 17 horas, bem como da 6ª Reunião ordinária do COLEPRECOR, nos dias 14 e
15/08/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2775, de 29.07.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 311, de 30 de julho de 2019
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 5.189/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada
na 13ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/
CE, nos dias 04 a 07/08/2019, a fim de presidir a Vara daquele Município no período de 25/07 a
08/08/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, bem como a distância entre as cidades, a ida se derá no dia anterior (domingo). 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2778, de 1º.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 312, de 30 de julho de 2019
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 4.980/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, lotada em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 21 a 23/08/2019, a fim de participar do
Encontro Internacional de Juízes de Cortes Trabalhistas, dias 21 e 23/08/2019, com início previsto
para 19h do dia 21/08/2019 e término às 12h30 do dia 23/08/2019. Viagem custeada com recursos
destinados para capacitação (URG 080037).

Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2778, de 1º.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 314, de 02 de agosto de 2019
A 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 4.817/2019 e 5.057/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, lotado em seu próprio GABINETE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio
aéreo, de FORTALEZA/CE – TERESINA/PI - BRASÍLIA /DF, no período de 29 a 30/08/2019,
a fim de participar da 63ª Assembleia Geral Extraordinária e Reunião de Trabalho do CONEMATRA, dia 29/08/19 (13h30min às 18h15) em Teresina-Piauí, bem como do recebimento de uma
comenda da Ordem do Mérito de Dom Bosco do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região,
no grau Grande Oficial, a realizar-se às 17h do dia 30/08/2019, em Brasília-DF. Viagem custeada
com recursos destinados no dia 29/08/2019 para capacitação (URG 080037) e no dia 30/08/2019
para 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2779, de 02.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7.PRESIDÊNCIA Nº 315, de 02 de agosto de 2019
A 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 4.465/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 1 (uma) diária, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), em complementação às diárias concedidas por meio da Portaria TRT7.Presidência
304/2019, publicada no DEJT 2772/2019, de 24/07/2019, tendo em vista a necessidade de ampliação da viagem, conforme doc. 18.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2779, de 02.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 318, de 02 de agosto de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO
EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA e no uso de suasatribuições 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 5199/2019,
RESOLVE

Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
- SGPRES, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a
BRASÍLIA/DF, no período de 11 a 13/08/2019, a fim de participar de reunião do Comitê Nacional
de Precatórios, no dia 12/08/2019; tendo em vista o horário de início e término das atividades, a
ida se dará no dia anterior (domingo) e volta no dia posterior. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2779, de 02.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 319, de 02 de agosto de 2019
A 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 5.103/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO, ANDRÉ BRAGA BARRETO, lotado na DIVISÃO DE EXECUÇÕES UNIFICADAS, LEILÕES E ALIENAÇÕES JUDICIAIS, 2 (duas) diárias, no valor
unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, destacando que ½ diária referente ao dia 21/08/2019, bem como as passagens aéreas serão custeadas
pelo Tribunal Superior do Trabalho, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 22 a 23/08/2019, a fim de participar do Encontro Internacional de Juízes de
Cortes Trabalhistas, a ser realizado entre os dias 21 e 23/08/2019. Viagem custeada com recursos
destinados para capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha
de pagamento, restando autorizados à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2779, de 02.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 320, de 02 de agosto de 2019
A 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 5.174/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário
de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar,
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 20 a 21/08/2019, a fim de
participará de reunião para troca de boas práticas nos procedimentos de mediação e conciliação de
conflitos coletivos, evento que acontecerá nos dias 15, 16 e 21/08/2019; tendo em vista o horário
de início das atividades, 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
à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2779, de 02.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 322, de 05 de agosto de 2019
A 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 4.817/2019 e 5.051/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES
LIMA VERDE JÚNIOR, lotado em seu próprio GABINETE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor
unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para
viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a TERESINA/PI, no período de 29 a 30/08/2019,
a fim de participar da 63ª Assembleia Geral Extraordinária e Reunião de Trabalho do Conselho
Nacional das Escolas de Magistratuta do Trabalho - CONEMATRA, dias 29 e 30/08/2019, das
13h30min às 18h15 e 08h às 12h, respectivamente. Viagem custeada com recursos destinados para
capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento,
restando autorizados à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2780, de 05.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 324, de 06 de agosto de 2019
A 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 5.104/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 21 a 23/08/2019, a fim de participar do
Encontro Internacional de Juízes de Cortes Trabalhistas, dias 21 e 23/08/2019. Viagem custeada
com recursos destinados para capacitação (URG 080037).
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2781, de 06.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 325, de 06 de agosto de 2019
A 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 4.982/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado
no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de
FORTALEZA/CE a BELO HORIZONTE/MG, no período de 21 a 22/09/2019, a fim de participar

da abertura da XVIII Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho (ONJT), dia 21/09/2019 às 18
horas. Viagem custeada com recursos destinados em 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2781, de 06.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 326, de 07 de agosto de 2019
A 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 5.057/2019 e 4.817/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, lotado em seu próprio GABINETE, 1 (uma) diária, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, em complementação às diárias
concedidas no PROAD 4817/2019, por meio da Portaria TRT7.Presidência 314/2019, publicada
no DEJT 2779/2019, dia 02/08/2019. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2782, de 07.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 329, de 13 de agosto de 2019
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 5.438/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE
NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDENCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no
valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019,
para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 28 a 29/08/2019,
a fim de participar da Sessão Solene de Posse ao cargo de Ministro do TST do Exmo. Sr. Evandro
Pereira Valadão Lopes, dia 28/08/2019; tendo em vista o horário de término do evento, a volta se
dará no dia posterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente
necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a
compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2786, de 13.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 330, de 14 de agosto de 2019
A 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 5.512/2019,

RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, lotado em seu próprio GAB. JUIZ JOSÉ ANTÔNIO PARENTE, 2,5 (duas e meia) diárias, no
valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019,
para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 25 a 27/08/2019,
a fim de participar do 4º Encontro de Coordenadores de Núcleos e Centros de Conciliação da Justiça do Trabalho, dias 26 e 27/08/2019, no TST; tendo em vista o horário de início das atividades,
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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2789, de 16.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 331, de 16 de agosto de 2019
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 5.515/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE
NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDENCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no
valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019,
para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a CURITIBA/PR, no período de 18 a 20/08/2019,
a fim de participar do 1º Encontro Ibero- Americano, dias 19 e 20/08/2019; tendo em vista o horário de início do evento, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2789, de 16.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 332, de 19 de agosto de 2019
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 4.980/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, lotado em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 21 a 23/08/2019, a fim de participar do
Encontro Internacional de Juízes de Cortes Trabalhistas, dias 21 e 23/08/2019, com início previsto
para 19h do dia 21/08/2019 e término às 12h30 do dia 23/08/2019. Viagem custeada com recursos
destinados para capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha
de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2790, de 19.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 333, de 21 de agosto de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO
EXERCÍCO 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 2.941/2019,
RESOLVE
autorizar o pagamento do valor de R$247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, em complemento às diárias concedidas por meio
da PORTARIA DG 276/2019, publicada no DEJT 2753/2019, de 27/06/2019, onde constou o valor
de R$1.737,70, quando passou a ser R$1.985,20, tendo em vista a alteração dos valores em decorrência do ATO nº 107/2019. Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento
das diárias, restando autorizado o pagamento da diária.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2793, de 22.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 334, de 21 de agosto de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, NO
EXERCÍCO 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 5.601/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, FABRÍCIO AUGUSTO BEZERRA E SILVA, lotado na DIRETORIA DO FÓRUM DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor
unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período de 20 a 23/08/2019, a fim de presidir a VT do Trabalho daquele
Município, conforme Portaria nº 102, de 19/08/2019. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2793, de 22.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 335, de 21 de agosto de 2019
A 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 4.598/2019,
RESOLVE
autorizar o pagamento do valor de R$70,50 (setenta reais e cinquenta centavos) ao JUIZ DO TRABALHO, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 2ª VT DE SOBRAL, em complemento
às diárias concedidas por meio da PORTARIA DG 303/2019, publicada no DEJT 2772/2019, de
24/07/2019, onde constou o valor de R$488,14, quando passou a ser R$558,64, tendo em vista
a alteração dos valores em decorrência do ATO nº 107/2019. Faça-se o expediente necessário e
organize-se a folha de pagamento das diárias, restando autorizado o pagamento da diária.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2793, de 22.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 337, de 21 de agosto de 2019
A 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 5.189/2019,
RESOLVE
autorizar o pagamento do valor de R$164,50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)
à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada na 13ª VT
DE FORTALEZA, em complemento às diárias concedidas por meio da PORTARIA DG 311/2019,
publicada no DEJT 2778/2019, de 01/08/2019, onde constou o valor de R$1.111,42, quando passou a ser R$1.275,92, tendo em vista a alteração dos valores em decorrência do ATO nº 107/2019.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento das diárias, restando autorizado o pagamento da diária.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2793, de 22.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 338, de 23 de agosto de 2019
A 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 5.567/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA DF, no período de 09 a 11/09/2019, a fim de participar da
7ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho - COLEPRECOR, dias 10 e 11/09/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, 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 à compra de passagens aéreas
e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2794, de 23.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 340, de 26 de agosto de 2019
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 5.695/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por
meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 09 a 11/09/2019, a fim de participar da 7ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho
- exercício 2019, dias 10 e 11/09/2019, no TST; tendo em vista o horário de início das atividades,
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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2796, de 27.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 341, de 26 de agosto de 2019
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 5.654/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
- SGPRES, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a
BRASÍLIA/DF, no período de 01 a 02/09/2019, a fim de participar de reunião do Comitê do Fórum
Nacional de Precatórios - FONAPREC, no dia 02/09/2019, na sede do Conselho Nacional de Justiça - CNJ; tendo em vista o horário de início das atividades, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2796, de 27.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 342, de 26 de agosto de 2019
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 5.694/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO,
lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 28/08/2019, a fim de participar da 2ª
Reunião Preparatória para o XIII Encontro Nacional do Poder judiciário, no auditório I do Tribunal Superior Eleitoral. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento da diária e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2796, de 27.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 343, de 27 de agosto de 2019
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 5.732/2019,

RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE
NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no
valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019,
para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 03 a 05/09/2019,
a fim de participar do II Seminário sobre Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário,
dias 04 e 05/09/2019, e de reunião pelo período da manhã para tratar da Prestação de Contas - 1º
semestre - Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem; tendo em
vista o horário de início das atividades, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2796, de 27.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 344, de 27 de agosto de 2019
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 5.350/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, lotado em seu próprio GABINETE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a SÃO PAULO/SP, no período de 02 a 05/10/2019, a fim de participar do
IX Congresso Internacional de Direito do Trabalho da Academia Brasileira de Direito do Trabalho,
dias 03 e 04/10/2019; tendo em vista o horário de início e término das atividades, a ida 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2797, de 28.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 348, de 29 de agosto de 2019
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 5.588/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para
viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 08 a 09/09/2019,
a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 09/09/2019; tendo em vista o horário
de início das audiências, a ida se derá no dia anterior (domingo). 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2798, de 29.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 349, de 29 de agosto de 2019
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 5.632/2019,
RESOLVE
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$400,00 (quatrocentos reais), para
viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a CAMOCIM/CE, no período de 09 a
10/09/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, nos dias 09 a 10/09/2019. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2799 de 30.08.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 352, de 06 de setembro de 2019
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 5.866/2019,
R E S O LVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, JORGEANA LOPES DE LIMA, lotada na
05 VT DE FORTALEZA, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), com
adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar por
meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no dia 19/09/2019, a fim de presidir audiência na 1ª VT do Cariri em virtude de férias da Juíza Titular. Viagem custeada com recursos
destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2806 de 10.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 353, de 06 de setembro de 2019
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 5.866/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, JORGEANA LOPES DE LIMA, lotada na 05
VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais),
com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por
meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, nos dias 24 a 27/09/2019, a fim de
substituir a Juíza Titular, no período de 16/09 a 13/10/2019, em virtude do afastamento temporário da
Magistrada responsável pela unidade. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2806 de 10.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 354, de 06 de setembro de 2019
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 5.866/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, JORGEANA LOPES DE LIMA, lotada na 05
VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais),
com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar,
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, nos dias 08 a 11/10/2019, a fim
de substituir a Juíza Titular, no período de 16/09 a 13/10/2019, em virtude do afastamento temporário da Magistrada responsável pela unidade. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias. e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2806 de 10.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 363, de 11 de setembro de 2019
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 5.881/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, ANDRÉ BRAGA BARRETO, lotado na
DIRETORIA DO FÓRUM, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 08 a 11/10/2019, a fim de participar de treinamento
para a área negocial, relativamente à implantação do Projeto Garimpo no TRT7, nos dias 09 a
11/10/2019, no Tribunal Superior do Trabalho; tendo em vista o horário de início das atividades,
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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2808, de 12.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 364, de 11 de setembro de 2019
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 6.032/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário
de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar,
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 08 a 09/10/2019, a fim de
participar no dia 09/10/2019, do II Fórum Nacional das Corregedorias - FONACOR, realização
da Corregedoria Nacional de Justiça - CN-CNJ; tendo em vista o horário de início das atividades,
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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2808, de 12.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 365, de 11 de setembro de 2019
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 5.980/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
lotado na 12ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE,
no dias 17 a 20/09/2019, a fim de presidir a Vara do Trabalho daquele Município, no período de
18/09 a 15/10/2019, haja vista afastamento temporário da Juíza Titular; tendo em vista o horário de
início das atividades, bem como 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2808, de 12.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 366, de 11 de setembro de 2019
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 5.980/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
lotado na 12ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, nos
dias 23 a 26/09/2019, a fim de presidir a Vara do Trabalho daquele Município, no período de 18/09
a 15/10/2019, haja vista afastamento temporário da Juíza Titular. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2808, de 12.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 367, de 11 de setembro de 2019
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 5.980/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
lotado na 12ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE,
nos dias 30/09 a 03/10/2019, a fim de presidir a Vara do Trabalho daquele Município, no período

de 18/09 a 15/10/2019, haja vista afastamento temporário da Juíza Titular. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2808, de 12.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 368, de 11 de setembro de 2019
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 5.980/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JEAN FÁBIO ALMEIDA DE OLIVEIRA,
lotado na 12ª VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, nos
dias 07 a 10/10/2019, a fim de presidir a Vara do Trabalho daquele Município, no período de 18/09
a 15/10/2019, haja vista afastamento temporário da Juíza Titular. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2808, de 12.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 369, de 11 de setembro de 2019
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 6.028/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA,
lotado na 02 VT DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de
22 a 23/09/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 23/09/2019; tendo em
vista o horário de início das audiências, a ida se derá no dia anterior (domingo). 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2808, de 12.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 376, de 13 de setembro de 2019
A 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 4.077/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$440,00
(quatrocentos e quarenta reais), para viajar, por meio de veículo oficial, de FORTALEZA/CE a

TIANGUÁ/CE, no período de 17 a 18/09/2019, a fim de participar do Projeto Integrar - O TRT7
Somos todos nós, presenciais da Alta Administração do TRT (Presidência, Secretaria Geral, Diretoria Geral, Gestão de Pessoas e Gestão Estratégica) às Varas do Trabalho da Região Metropolitana
e Interior. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2810 de 16.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 370, de 11 de setembro de 2019
A 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 5759/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a CUIABÁ/MT, no período de 28 a 31/10/2019, a fim de participar da
8ª Região Ordinária do COLEPRECOR, agendada para os dias 29 a 31/10/2019; tendo em vista o
horário de início das atividades, a ida se derá no dia anterior. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2810 de 16.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 377, de 16 de setembro de 2019
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 6.112/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA, lotado em seu próprio GABINETE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de
R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar,
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a SALVADOR/BA, no período de 23 a 24/09/2019, a fim
de participar da sessão solene de ratificação de posse de Sua Excelência a Senhora ANA PAOLA
SANTOS MACHADO DINIZ no cargo de Desembargadora do Trabalho do TRT da 5ª Região, a
realizar-se no dia 23/09/2019, às 16 horas; tendo em vista o horário de término do evento, a volta
se dará no dia posterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente
necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a
compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2811, de 17.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 384, de 25 de setembro de 2019
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 6.324/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado no
FÓRUM DO TRABALHO DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00
(quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 29 a 30/09/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 30/09/2019;
tendo em vista o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2818, de 26.09.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 387, de 03 de outubro de 2019
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 6.225/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada na
13 VT DE FORTALEZA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a SÃO PAULO/SP, no período de 10 a 11/10/2019, a fim de participar do Seminário “A
Justiça do Trabalho e o seu papel no combate ao trabalho infantil e incentivo à aprendizagem”, que
ocorrerá dia 10/10/2019, no TRT da 2ª Região; tendo em vista o horário de término das atividades,
a volta se dará 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2825, de 07.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 394, de 07 de outubro de 2019
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 6.498/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, ANA CAROLINE BENTO MACIEL
FREITAS, lotada na DIRETORIA DO FÓRUM, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por
meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 16 a 18/10/2019, a fim de participar do “5º Seminário Internacional Trabalho Seguro”, que acontecerá nos dias 16 a 18/10/2019,
no Tribunal Superior do Trabalho. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o
expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das
diárias e a compra de passagens aérea.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2826, de 08.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 395, de 07 de outubro de 2019
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 6.498/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, lotado no seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio
aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 16 a 18/10/2019, a fim de participar
do “5º Seminário Internacional Trabalho Seguro”, que acontecerá nos dias 16 a 18/10/2019, no
Tribunal Superior do Trabalho.
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2826, de 08.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 396, de 07 de outubro de 2019
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 6.498/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUÍIS BEZERRA ARAÚJO, lotado no FÓRUM DE SOBRAL, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo,
de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 16 a 18/10/2019, a fim de participar do “5º
Seminário Internacional Trabalho Seguro”, que acontecerá nos dias 16 a 18/10/2019, no Tribunal
Superior do Trabalho.
Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2826, de 08.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 397, de 07 de outubro de 2019
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 6.498/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, MATEUS MIRANDA DE MORAES, lotado na 2ª
VT DE MARACANAÚ, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de
FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 16 a 18/10/2019, a fim de participar do
“5º Seminário Internacional Trabalho Seguro”, que acontecerá nos dias 16 a 18/10/2019, no
Tribunal Superior do Trabalho.
Viagem custeada com recursos destinados serviço.

Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2826, de 08.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 398, de 07 de outubro de 2019
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 6.039/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, EMMANUEL TEÓFILO FURTADO, lotado no GABINETE DA CORREGEDORIA 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de
R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por
meio aéreo, de FORTALEZA/CE a CUIABÁ/MT, no período de 28 a 31/10/2019, a fim de participar da 8ª reunião ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho dias
29/10(13h30min às 18h), 30/10 (9h às 18h) e 31/10 (9h30min às 12h); tendo em vista o horário de
início das atividades, bem como a duração dos vôos, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2826, de 08.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 399, de 08 de outubro de 2019
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 6.697/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, RAQUEL CARVALHO VASCONCELOS
SOUSA, lotada na 10 VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00
(quatrocentos reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00 (duzentos e
doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, nos
dias 22 a 25/10/2019, a fim de presidir a 2ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, no período de
21/10 a 19/11/2019. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente
necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a
compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2827, de 09.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 400, de 08 de outubro de 2019
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 6.697/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, RAQUEL CARVALHO VASCONCELOS
SOUSA, lotada na 10ª VT DE FORTALEZA, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de

R$400,00 (quatrocentos reais), com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/
CE, no período de 04 a 08/11/2019, a fim de presidir a 2ª Vara do Trabalho da Região do Cariri, no
período de 21/10 a 19/11/2019. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2827, de 09.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 402 401, de 08 de outubro de 2019 (*) Retificada
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o PROAD 6.699/2019,
RESOLVE
lotar FRANCISCO OTON PINHEIRO NETO, Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado
– Especialidade Tecnologia da Informação do Quadro Permanente deste Tribunal, na Seção de
Sustentação, da Divisão de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2829, de 11.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Retificada pela Portaria da Presidência nº 418/2019 Disponibilizada no DEJT nº 2835, de
21.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 402, de 08 de outubro de 2019
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 6.710/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT
DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para
viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 20 a 21/10/2019,
a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 21/10/2019; tendo em vista o horário
de início das audiências, a ida se derá no dia anterior (domingo). 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizada no DEJT nº 2827, de 09.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 403, de 08 de outubro de 2019
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 6.714/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, LUCIVALDO MUNIZ FEITOSA, lotado na 02 VT DE
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar,
por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 03 a 04/11/2019, a fim
de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia 04/11/2019; tendo em vista o horário de início
das audiências, a ida se derá no dia anterior (domingo).

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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2827, de 09.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 408, de 10 de outubro de 2019
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 6.807/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, MAURO ELVAS FALCAO CARNEIRO,
lotado na VT DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de
R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/
CE, nos dias 21 a 24/10/2019, a fim de presidir a VT daquele Município, no período de 16/10/2019
a 31/10/2019. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2829, de 11.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 409, de 11 de outubro de 2019
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 6.692/2019,
RESOLVE
Conceder ao COLABORADOR, JUIZ DO TRABALHO, MARCOS VINÍCIUS BARROSO, lotado no TRT 3ª REGIÃO, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de BELO
HORIZONTE/MG a FORTALEZA/CE, no período de 17 a 19/10/2019, a fim de ministrar o curso
Investigação Patrimonial: movimentações bancárias, cartões de crédito, aplicativos de tecnologia
financeira e criptoativos, dias 17 (13h às 17h) e 18 (08h às 17h) de outubro/2019; tendo em vista
o horário de término das atividades, bem como a disponibilidade de vôos, a volta 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2831 de 15.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 410, de 11 de outubro de 2019
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 6.830/2019,
RESOLVE
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$400,00 (quatrocentos reais),
para viajar, por meio de veículo oficial, de TIANGUÁ/CE a CAMOCIM/CE, no período de 20 a

22/10/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, nos dias 21 a 22/09/2019; tendo
em vista o horário de início das atividades, bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2831 de 15.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 411, de 16 de outubro de 2019
A 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 6720/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TITULAR DE VARA, CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATTO, lotado na 18ª VT DE FORTALEZA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo,
de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 16 a 18/10/2019, a fim de participar do 5º
Seminário Internacional Trabalho Seguro. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2832 de 16.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 412, de 16 de outubro de 2019
A 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 6.720/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA TRABALHO SUBSTITUTA, JORGEANA LOPES DE LIMA, lotada na DIRETORIA DO FÓRUM, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 16 a 18/10/2019, a fim de participar do 5º Seminário
Internacional Trabalho Seguro. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG
080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2832 de 16.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 413, de 16 de outubro de 2019
A 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 6.720/2019,
RESOLVE

Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, MARIA RAFAELA DE CASTRO, lotada na
DIRETORIA DO FÓRUM, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 16 a 18/10/2019, a fim de participar do 5º Seminário
Internacional Trabalho Seguro. Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG
080037). Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2832 de 16.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 415, de 16 de outubro de 2019 (*) Retificada
A 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 6.902/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, RONALDO SOLANO FEITOSA, lotado na 12ª
VT DE FORTALEZA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais),
com adicional de deslocamento no valor unitário de R$212,00 (duzentos e doze reais), para viajar,
por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a JUAZEIRO DO NORTE/CE, no período de 06 a 09/11/2019,
a fim de ministrar o curso “Os principais pontos da reforma trabalhista”, nos dias 07 e 08/11/2019,
no Fórum Trabalhista do Cariri; 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 a volta no dia posterior (sábado). Viagem
custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037) Viagem custeada com recursos
destinados para 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2832 de 16.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
Retificada pela Portaria da Presidência nº 461/2019 Disponibilizada no DEJT nº 2849, de
11.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 416, de 16 de outubro de 2019
A 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 6.916/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio
aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 19 a 21/11/2019, a fim de participará
da 9ª Região Ordinária do COLEPRECOR, nos dias 20 a 21/11/2019; tendo em vista o horário de
início, 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 à compra de
passagens aéreas e o pagamento das diárias.

REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2832 de 16.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 418, de 17 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o PROAD 6699/2019,
RESOLVE
retificar a Portaria nº 402/2019, de 08 de outubro de 2019, desta Presidência, disponibilizada no
DEJT de 11/10/2019, referente a lotação do servidor FRANCISCO OTON PINHEIRO NETO na
Seção de Sustentação, da Divisão de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação, determinando que onde se lê: “PORTARIA Nº 402, de 08 de outubro de 2019”, leia-se: “PORTARIA
Nº 401, de 08 de outubro de 2019”.
REGINA GLAÚCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal
no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2835, de 21.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 421, de 22 de outubro de 2019
A 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 7064/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA ROSELI MENDES ALENCAR, lotada em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a SALVADOR/BA, no período de 04 a 06/11/2019, a fim de fazer visita
institucional à Escola Judicial do TRT5ª, dia 04/11/2019 e participar da Sessão Solene de Posse
dos novos dirigente do TRT5ª Região, a realizar-se no dia 05/11/2019; tendo em vista o horário
de término das atividades, o retorno se dará no dia posterior. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2836 de 22.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 424, de 22 de outubro de 2019
A 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 7.090/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES
LIMA VERDE JÚNIOR, lotado em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor
unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para
viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a SALVADOR/BA, no período de 29 a 31/10/2019,
a fim de participar da 64ª Assembleia Geral Extraordinária e Reunião de Trabalho do CONEMA-

TRA, dias 30 e 31/10/2019, das 9h às 17h30min e 09h às 12h30min, respectivamente; 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 à compra de passagens aéreas
e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2836 de 22.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 425, de 22 de outubro de 2019
A 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 7.090/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO, lotado em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio
aéreo, de FORTALEZA/CE a SALVADOR/BA, no período de 29 a 31/10/2019, a fim de participar da 64ª Assembleia Geral Extraordinária e Reunião de Trabalho do CONEMATRA, dias 30 e
31/10/2019, das 9h às 17h30min e 09h às 12h30min, respectivamente; 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2836 de 22.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 428, de 23 de outubro de 2019
A 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 7.189/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado na
01 VT DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 13 a
14/10/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Intinerante, no dia 14/10/2019; tendo em
vista o horário de início das audiências, 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 autorizado o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2837 de 23.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 429, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do CSJT em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no PROAD Nº 5.110/2017,

RESOLVE
conceder ao servidor PAULO MARIA DE PAULA ABREU, Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado – Especialidade Medicina do Quadro Permanente deste Tribunal, lotado na Seção
Médica, Odontológica e Fisioterapêutica da Divisão de Saúde, adicional de insalubridade, no grau
médio, correspondente a 10%(dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com efeitos
retroativos a 30/07/2018.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 430, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do CSJT
em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no PROAD Nº
5.110/2017,
RESOLVE
conceder ao servidor MAURO NUNES DE OLIVEIRA NETO, Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado – Especialidade Odontologia do Quadro Permanente deste Tribunal, lotado na Seção Médica, Odontológica e Fisioterapêutica da Divisão de Saúde, adicional de insalubridade,
no grau médio, correspondente a 10%(dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com
efeitos retroativos a 30/07/2018.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 431, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do CSJT
em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no PROAD Nº
5.110/2017,
RESOLVE
conceder ao servidor FERNANDO ANTÔNIO SÁ DE ARAÚJO, Analista Judiciário – Área
Apoio Especializado – Especialidade Medicina do Quadro Permanente deste Tribunal, lotado na
Seção Médica, Odontológica e Fisioterapêutica da Divisão de Saúde, adicional de insalubridade,
no grau médio, correspondente a 10%(dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com
efeitos retroativos a 30/07/2018.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal
no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 432, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do
CSJT em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no
PROAD Nº 5.110/2017,
RESOLVE
conceder à servidora LARISSA MARTINS VALENTE, Técnica Judiciária – Área Apoio Especializado
– Especialidade Enfermagem do Quadro Permanente deste Tribunal, lotada na Seção Médico - Odontológico - Fisioterapêutico da Divisão de Saúde, adicional de insalubridade, no grau médio, correspondente a
10%(dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com efeitos retroativos a 30/07/2018.

REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 433, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do
CSJT em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no
PROAD Nº 5.110/2017,
RESOLVE
conceder ao servidor JÚLIO AUGUSTO BORGES TAVARES, Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado – Especialidade Odontologia do Quadro Permanente deste Tribunal, lotado na Seção Médica, Odontológica e Fisioterapêutica da Divisão de Saúde, adicional de insalubridade,
no grau médio, correspondente a 10%(dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com
efeitos retroativos a 30/07/2018.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 434, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do
CSJT em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no
PROAD Nº 5.110/2017,
RESOLVE
conceder à servidora PATRICIA MARIA MAIA MOTA FALCÃO, Analista Judiciária – Área
Apoio Especializado – Especialidade Fisioterapia do Quadro Permanente deste Tribunal, lotada na
Seção Médica, Odontológica e Fisioterapêutica da Divisão de Saúde, adicional de insalubridade,
no grau médio, correspondente a 10%(dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com
efeitos retroativos a 30/07/2018.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 435, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do CSJT
em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no PROAD Nº
5.110/2017,
RESOLVE
conceder à MANUELA MARTINS DE CASTRO SILVA, servidora da Prefeitura Municipal de
Icó, cedida a esta Corte, lotada na Seção Médica, Odontológica e Fisioterapêutica da Divisão de
Saúde, adicional de insalubridade, no grau médio, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o
vencimento do cargo efetivo, pago pelo Órgão de origem, com o reembolso por este Regional, com
efeitos retroativos a 30/07/2018.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 436, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do

CSJT em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no
PROAD Nº 5.110/2017,
RESOLVE
conceder à WANDERLEYDE CARNEIRO FROTA RAMALHO, servidora da Prefeitura Municipal de Itapajé, cedida a esta Corte, lotada na Seção Médica, Odontológica e Fisioterapêutica
da Divisão de Saúde, adicional de insalubridade, no grau médio, correspondente a 10%(dez por
cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com efeitos retroativos a 30/07/2018.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 437, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do CSJT
em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no PROAD Nº
5.110/2017,
RESOLVE
conceder à LAURA JÚLIA SOUZA ARAÚJO TAVARES, servidora da Prefeitura Municipal de
Caucaia, cedida a esta Corte, lotada na Seção Médica, Odontológica e Fisioterapêutica da Divisão
de Saúde, adicional de insalubridade, no grau médio, correspondente a 10%(dez por cento) sobre
o vencimento do cargo efetivo, com efeitos retroativos a 30/07/2018.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 438, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do CSJT
em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no PROAD Nº
5.110/2017,
RESOLVE
conceder ao servidor TÉRCIO DE SOUSA FERREIRA, Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Artes Gráficas do Quadro Permanente deste Tribunal, adicional de insalubridade, no grau médio, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo,
com efeitos retroativos a 30/07/2018, suspendendo a concessão, a contar de 25/07/2019, em razão
da mudança de lotação.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 439, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do CSJT
em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no PROAD Nº
5.110/2017,
RESOLVE
conceder ao servidor CARLOS HENRIQUE DE AGUIAR NÓBREGA, Técnico Judiciário – Área
Administrativa – Especialidade Artes Gráficas do Quadro Permanente deste Tribunal, adicional de
insalubridade, no grau médio, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo
efetivo, com efeitos retroativos a 30/07/2018, suspendendo a concessão, a contar de 25/07/2019,
em razão da mudança de lotação.

REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 440, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do
CSJT em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no
PROAD Nº 5.110/2017,
RESOLVE
conceder ao servidor JOSÉ EDSON ABREU GADELHA, Auxiliar Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Telecomunicações/Eletricidade do Quadro Permanente deste Tribunal, lotado
na Seção de Central de Serviços de Manutenção da Divisão de Manutenção e Projetos, adicional
de periculosidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com
efeitos retroativos a 08/10/2013.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 441, de 23 de outubro de 2019
A VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no
exercício da Presidência, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista recomendação do
CSJT em monitoramento quanto ao Acórdão CSJT-A-8482-92.2012.5.90.0000 constante no
PROAD Nº 5.110/2017,
RESOLVE
conceder ao servidor ANDRÉ LUIZ FIRMINO GONZAGA, Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado – Especialidade Engenharia Elétrica do Quadro Permanente deste Tribunal, lotado no Núcleo de Manutenção da Divisão de Manutenção e Projetos, adicional de periculosidade correspondente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, com efeitos
retroativos a 08/10/2013.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2838 de 24.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 444, de 25 de outubro de 2019
A 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 6.811/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, lotado me seu próprio GABINETE, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 04 a 05/11/2019, a fim de participar do
Seminário “A Magistratura do Futuro”, que acontecerá no dia 05/11/2019, no CNJ; 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 à compra de passagens aéreas e o pagamento das diárias.

REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2840, de 28.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 445, de 25 de outubro de 2019
A 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 7.200/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, PLAUTO CARNEIRO PORTO, lotado no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a MACEIÓ/AL, no período de 24 a 27/11/2019, a fim de participar do
XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário no Centro Cultural e de Exposição Ruth Cardoso, dias
25 e 26/11/2019; tendo em vista o horário de início e término do evento, bem como a disponibilidade de vôos, a ida se dará no dia anterior (domingo) e a volta no dia posterior. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2840, de 28.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 447, de 28 de outubro de 2019
A 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 disp nibilidade orçamentária, e o Processo Administrativo Eletrônico
(PROAD) nº 7.214/2019,
RESOLVE
Conceder à COLABORADORA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MT, MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA, lotada 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
DE CUIABÁ, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor
limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de GOIÂNIA/GO a
CUIABÁ/MT, no período de 21 a 23/11/2019, a fim de atuar como debatedora da palestra A Promoção do Trabalho Decente, no Seminário OIT 100: O Centenário da Organização Internacional
do Trabalho no dia 22/11/2019,de 16h às 17h30min; tendo em vista o horário de início e término
das atividades, bem como a disponibilidade de 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 à compra
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2842, de 30.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 448, de 29 de outubro de 2019
A 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 7.296/2019,
RESOLVE
Conceder ao COLABORADOR, JUIZ TITULAR DE VARA, ROBERTO DA SILVA FRAGALE
FILHO, lotado no TRT DA 1ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo,
do RIO DE JANEIRO/RJ a FORTALEZA/CE, no período de 19 a 20/11/2019, a fim de ministrar
palestra “Vivendo o Trabalho Subalterno” no dia 19/11/2019, das 14h às 18h, durante a Semana
de Formação Continuada de Magistrados do TRT da 7ª Região, na Sala de Treinamento do Fórum
Autran Nunes; tendo em vista o horário de término das atividades, o retorno se dará 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 à compra
de passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2842, de 30.10.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 451, de 30 de outubro de 2019
A 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 7.314/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada
na 13ª VT DE FORTALEZA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 20 a 21/11/2019, a fim de participar da 3ª reunião
dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estímulo à
aprendizagem, na qualidade de Gestora Regional. 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.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2847, de 07.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 451, de 30 de outubro de 2019
A 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 7.314/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, KARLA YACY CARLOS DA SILVA, lotada
na 13ª VT DE FORTALEZA, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 20 a 21/11/2019, a fim de participar da 3ª reunião
dos Gestores Nacionais e Regionais do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e estímulo à
aprendizagem, na qualidade de Gestora Regional. 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.

REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2847, de 07.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 452, de 30 de outubro de 2019
A 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 7.218/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, FERNANDA MARIA UCHÔA DE
ALBUQUERQUE, lotada em seu próprio GABINETE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para
viajar, por meio de Aéreo, de FORTALEZA/CE ao RIO DE JANEIRO/RJ, no período de 12 a
14/11/2019, a fim de participar do VII Fórum de Ouvidorias Públicas do Rio de Janeiro, a convite
da Ouvidoria do TRT da 1ª Região, nos dias 13 e 14/11/2019; tendo em vista o horário de início das
atividades, a ida se dará no dia anterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Façase o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados à compra de
passagens aéreas e o pagamento das diárias.
REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO
Vice-Presidente do Tribunal, no exercício da Presidência
Disponibilizado no DEJT nº 2847, de 07.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 459, de 11 de novembro de 2019
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 7.263/2019,
RESOLVE
Conceder ao COLABORADOR E DESEMBARGADOR, SÉRGIO TORRES TEIXEIRA, lotado
no TRT 6ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais),
valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de RECIFE/PE
a FORTALEZA/CE, no período de 20 a 21/11/2019, a fim de atuar como palestrante, debatendo
sobre o tema Termo de Quitação Anual e Homologação Extrajudicial: Possibilidades e Efeitos, no
dia 21/11/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, 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 o pagamento das diárias e a
compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2849, de 11.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 460, de 11 de novembro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 18 da Lei nº 8.112/90, e tendo em vista o PROAD nº 6.840/2019,
RESOLVE
conceder ao Analista Judiciário - Área Administrativa do Quadro Permanente deste Tribunal,
VALDELIO DE SOUZA MUNIZ, 5 (cinco) dias de trânsito, a contar de 29.10.2019.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2850, de 12.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 461, de 11 de novembro de 2019
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 PROAD nº 6.902/2019,
RESOLVE
Retificar a PORTARIA DA PRESIDÊNCIA nº 415/2019, publicada no DEJT nº 2832/2019, em
16/10/2019, de Concessão de Diárias pagas ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, RONALDO SOLANO FEITOSA, lotado na 12ª VT DE FORTALEZA, para registrar que onde se lê:
“Viagem custeada com recursos destinados para capacitação (URG 080037)”, leia-se ”Viagem
custeada com recursos destinados para capacitação”.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2849, de 11.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 462, de 11 de novembro de 2019
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 7497/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, MARIA ROSELI MENDES ALENCAR,
lotada em seu próprio GABINETE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos
reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a MACEIÓ/AL, no período de 24 a 27/11/2019, a fim de participar do XIII Encontro Nacional
do Poder Judiciário, nos dias 25 e 26/11/2019; tendo em vista o horário de início e término das atividades, bem como a disponibilidade de vôos, a ida se dará no dia anterior (domingo) e a volta no dia posterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço. Faça-se o expediente necessário e organize-se
a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2849, de 11.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 463, de 11 de novembro de 2019
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 7.393/2019,
RESOLVE
Conceder ao COLABORADOR, DESEMBARGADOR APOSENTADO, ANTÔNIO ÁLVARES
DA SILVA, lotado no TRT 3ª REGIÃO, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de BELO HORIZONTE/MG a FORTALEZA/CE, no período de 18 a 20/11/2019, a fim de
ministrar palestra “Os Limites da Atuação do Magistrado Frente à Cláusulas Coletivas”, na Semana de Formação Continuada da Magistratura Trabalhista da 7ª Região, no dia 20/11/2019, às 08h;
tendo em vista o horário de início das atividades, bem como a disponibilidade de vôos, 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2850, de 12.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 464, de 11 de novembro de 2019
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 6807/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, MAURO ELVAS FALCÃO CARNEIRO,
lotado na VT DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de
R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/
CE, nos dias 04 a 07/11/2019, a fim de presidir a VT daquele Município no período de 16/10/2019
a 14/11/2019. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2850, de 12.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 465, de 11 de novembro de 2019
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 6.807/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, MAURO ELVAS FALCAO CARNEIRO,
lotado na VT DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a
IGUATU/CE, nos dias 11 a 13/11/2019, a fim de presidir a VT daquele Município, no período de
16/10/2019 a 14/11/2019. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2850, de 12.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 466, de 11 de novembro de 2019
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 7.555/2019,
RESOLVE
Conceder à COLABORADORA, JUÍZA TITULAR DA 3ª VT DE TAGUATINGA, NOEMIA
APARECIDA GARCIA PORTO, lotada no TRT 10ª REGIÃO, 1,5 (um e meia) diárias, no valor
unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para
viajar, por meio aéreo, de BRASÍLIA/DF a FORTALEZA/CE, no período de 20 a 21/11/2019, a
fim de ministrar palestra no dia 21/11/2019, às 10h30, no Encontro Institucional da EJUD 7; 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2850, de 12.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 469, de 12 de novembro de 2019
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 7.535/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado no FÓRUM DO TRABALHO DE SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de
R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/
CE, no período de 05 a 06/11/2019, a fim de presidir as audiências da Justiça Itinerante, no dia
06/11/2019; 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2850, de 12.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA Nº 473, de 13 de novembro de 2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 18 da Lei nº 8.112/90, e tendo em vista o PROAD nº 5.885/2019,
RESOLVE
conceder ao Técnico Judiciário - Área Administrativa do Quadro Permanente deste Tribunal,
JOSÉ GILVAN ALVES DA SILVA, 10 (dez) dias de trânsito, a contar de 4.11.2019.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2853, de 18.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 475, de 21 de novembro de 2019
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 7.535/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, RAFAEL DE SOUZA CARNEIRO, lotado
na CORREGEDORIA, 4,5 (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos
reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período
de 25 a 29/11/2019, a fim de presidir as audiências naquele Município de 26 a 28/11/2019; tendo
em vista o horário de início e término das atividades, bem como a distância entre as cidades, a
ida se dará no dia anterior e a volta no dia posterior. 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2857, de 22.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 477, de 21 de novembro de 2019
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 7.748/2019,
RESOLVE

Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
- SGPRES, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE
a BRASÍLIA/DF, no período de 11 a 13/12/2019, a fim de participar do IV Encontro Nacional de
Precatórios, que ocorrerá nos dias 11 e 12/12/2019; tendo em vista o cumprimento de toda programação, o retorno se dará no dia posterior. Viagem custeada com recursos destinados a serviço.
Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2857, de 22.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 479, de 25 de novembro de 2019
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 7.500/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, ANA PAULA BARROSO SOBREIRA PINHEIRO, lotada na DIRETORIA DO FÓRUM, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$400,00
(quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a BATURITE/
CE, no dia 12/11/2019, a fim de presidir audiências na VT 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2858, de 25.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 480, de 25 de novembro de 2019
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 7.500/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, ANA PAULA BARROSO SOBREIRA PINHEIRO, lotada na DIRETORIA DO FÓRUM, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$400,00
(quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a BATURITE/
CE, no dia 26/11/2019, a fim de presidir audiências na VT 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2858, de 25.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 481, de 25 de novembro de 2019
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 7.500/2019,
RESOLVE

Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, ANA PAULA BARROSO SOBREIRA PINHEIRO, lotada na DIRETORIA DO FÓRUM, 0,5 (meia) diária, no valor unitário de R$400,00
(quatrocentos reais), para viajar, por meio de veículo próprio, de FORTALEZA/CE a BATURITE/
CE, no dia 03/12/2019, a fim de presidir audiências na VT 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2858, de 25.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 482, de 25 de novembro de 2019
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 7.593/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO, JAIME LUÍS BEZERRA ARAÚJO, lotado na 02 VT DE
SOBRAL, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), para viajar,
por meio de veículo próprio, de SOBRAL/CE a CRUZ/CE, no período de 01 a 02/12/2019, a fim
de realizar audiências da Justiça Itinerante, dia 02/12/2019; tendo em vista o horário de início das
atividades, bem como a distância entre as cidades, 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 autorizado e o pagamento das diárias.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2859, de 26.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 483, de 25 de novembro de 2019
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 7.746/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDENCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da
LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a SÃO PAULO/SP, no período de
01 a 03/12/2019, a fim de participar do Seminário do Pacto Nacional pela primeira infância que
ocorrerá nos dias 02 e 03/12/2019; tendo em vista o horário de início do evento, 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2859, de 26.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 484, de 26 de novembro de 2019
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 7.862/2019,

RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, JOSÉ ANTÔNIO PARENTE DA SILVA, lotado em seu próprio GABINETE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a BRASÍLIA/DF, no período de 27 a 30/11/2019, a fim de participar do
1º Encontro de Servidores dos Núcleos e Centros de Conciliação Trabalhista, dias 28 e 29/11/2019,
no TST. Após, participará de reunião no CNJ; tendo em vista o horário de início e término dos
eventos, a ida se dará no dia anterior e a volta 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2859, de 26.11.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 491, de 02 de dezembro de 2019
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 7.535/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, RAFAEL DE SOUZA CARNEIRO, lotado na CORREGEDORIA, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos
reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período de 09
a 12/12/2019, a fim de presidir as audiências daquele Município de 10 a 12/12/2019 e de 17 a
18/12/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, bem como 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2863, de 02.12.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 492, de 02 de dezembro de 2019
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 7.535/2019,
RESOLVE
Conceder ao JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, RAFAEL DE SOUZA CARNEIRO, lotado
na CORREGEDORIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$400,00 (quatrocentos
reais), para viajar, por meio rodoviário, de FORTALEZA/CE a IGUATU/CE, no período de 16
a 18/12/2019, a fim de presidir as audiências daquele Município de 10 a 12/12/2019 e de 17 a
18/12/2019; tendo em vista o horário de início das atividades, bem como 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.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2863, de 02.12.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 493, de 02 de dezembro de 2019
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 7.999/2019,
RESOLVE
Conceder à JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA, GLÁUCIA MARIA GADELHA MONTEIRO, lotada na DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
- SGPRES, 1,5 (um e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a
BRASÍLIA/DF, no período de 04 a 05/12/2019, a fim de participar do evento denominado “Demo
Day Precatórios”, a realizar-se no dia 05/12/2019, de 9h às 18h, na sede do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ; 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2863, de 02.12.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 495, de 03 de dezembro de 2019
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 7998/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDENCIA, 2,5 (duas e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da
LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a PORTO ALEGRE/RS, no período
de 12 a 14/12/2019, a fim de participar da Cerimônia de Posse dos novos dirigentes do TRT da 4ª
Região, para o biênio 2019/2021, no dia 13/12/2019; tendo em vista o horário de início e término
do evento, bem como a disponibilidade e duração dos vôos, a ida se dará no dia anterior e a volta
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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2864, de 03.12.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 498, de 05 de dezembro de 2019
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 8007/2019,
RESOLVE
Conceder à DESEMBARGADORA DO TRT 7ª REGIÃO, REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE
NEPOMUCENO, lotada no GABINETE DA VICEPRESIDENCIA, 1,5 (um e meia) diárias, no
valor unitário de R$700,00 (setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019,
para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a SÃO LUÍS/MA, no período de 19 a 20/12/2019,
a fim de participar da Cerimonica de Posse dos novos dirigentes do TRT da 16ª Região, para o biênio
2019/2021, no dia 19/11/2019; tendo em vista o horário de término do evento, a volta se dará no dia
posterior (1º dia do recesso). Viagem custeada com recursos destinados a serviço.

Faça-se o expediente necessário e organize-se a folha de pagamento, restando autorizados o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2866, de 05.12.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
PORTARIA TRT7. PRESIDÊNCIA Nº 499, de 05 de dezembro de 2019
O 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 7806/2019,
RESOLVE
Conceder ao DESEMBARGADOR DO TRT 7ª REGIÃO, FRANCISCO JOSÉ GOMES DA SILVA, lotado em seu próprio GABINETE, 3,5 (três e meia) diárias, no valor unitário de R$700,00
(setecentos reais), valor limitado pelo Art. 17 inciso XIII da LDO/2019, para viajar, por meio aéreo, de FORTALEZA/CE a CURITIBA/PR, no período de 10 a 13/12/2019, a fim de participar do
CURSO PRESENCIAL – NEXO CAUSAL NA PERSPECTIVA MÉDICA, que será realizado nos
dias 10 e 12/12/2019, das 19h às 22h30; tendo em vista o horário de término do evento, a volta se
dará 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 o pagamento das diárias e a compra de passagens aéreas.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Presidente do Tribunal
Disponibilizado no DEJT nº 2866, de 05.12.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
ATO Nº 198/2019
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª
REGIÃO no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o Despacho datado de
6/12/2019, exarado no PROAD nº 4795/2019, disponibilizado no DEJT de 11/12/2019,
RESOLVE: conceder Aposentadoria Voluntária, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c o artigo 3º e parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005,
com proventos integrais e paridade plena e com as vantagens já incorporadas ao seu patrimônio
jurídico, quaia sejam: gratificação adicional por tempo de serviço na proporção de 9% (nove por
cento), adicional de qualificação de 7,5% (sete e meio por cento) e VPNI correspondente a 10/10
(dez décimos) de CJ-03; ao servidor, LÚCIO FLÁVIO SALAZAR PRIMO JÚNIOR, matrícula
nº 3087703, com a remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário - Área Judiciária, Classe
C, Padrão 13, do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.
Publique-se no DOU e DEJT.
Registre-se.
Fortaleza, 12 de dezembro de 2019.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Desembargador Presidente do TRT - 7ª Região
Disponibilizado no DEJT nº 2873, de 16.12.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.
ATO Nº199/2019
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª
REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o Despacho datado de
03/12/2019, exarado no PROAD nº 1416/2018, disponibilizado no DEJT de 12/12/2019,
RESOLVE: conceder Aposentadoria Voluntária, com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos inte-

grais e paridade, e com a vantagem já incorporada ao seu patrimônio jurídico: adicional de qualificação de 7,5% (sete e meio por cento); à servidora, SILVIA CRISTINA BEZERRA MOREL
LOPES, matrícula nº 30871339, com a remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário - Área
Administrativa, Classe C, Padrão 13, do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 7ª Região.
Publique-se no DOU e DEJT.
Registre-se.
Fortaleza,16 de dezembro de 2019.
PLAUTO CARNEIRO PORTO
Desembargador Presidente do TRT - 7ª Região
Disponibilizado no DEJT nº 2874, de 17.12.2019, Caderno Administrativo do TRT da 7ª Região.

