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Apresentação
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Mais uma gestão se encerra 

como tantas outras que me an-

tecederam, todas, sem exceção, 

ajudando a impulsionar este Tri-

bunal para um patamar de exce-

lência na prestação jurisdicional 

e na administração escorreita da 

coisa pública. Se contemplan-

do para o antes encontro coisas 

boas realizadas nos últimos vinte 

e quatro meses, devo  perscrutar 

com igual entusiasmo tudo de 

bom que cada um a seu tempo 

realizou neste Tribunal, há quatro 

anos atrás, há oito anos atrás, há 

dez anos atrás, em um exercício 

de reconhecimento  a todos os 

gestores de então que à sua oca-

sião impregnaram esta Corte de 

modernidade administrativa. 

Somos hoje o Tribunal do pro-

cesso eletrônico pioneiro dentre 

os demais TRTs. Mas houve um 

tempo, bem antes, que a clarivi-

dência de outro Presidente trouxe 

os primeiros computadores e deu 

início à informática. Atualmente, 

constitui a banca de julgadores de 

segundo grau quase o dobro do 

que éramos no passado, mas foi 

desse mesmo passado que a sen-

satez de outro a presidir este Co-

legiado forcejou por um projeto 

de lei, do qual me coube à ventura 

de tão somente dar execução a lei 

sancionada. 

O mesmo se diga quanto à 

instalação de novas Varas do Tra-

balho, cujo mérito maior não me 

pertence, mas, com certeza a ou-

tro Presidente que vislumbrou em 

sua gestão a necessidade de se 

atender ao jurisdicionado de for-

ma mais célere e de se levar a jus-

tiça trabalhista cearense a outros 

municípios.

Comemoramos 70 anos de Jus-

tiça do Trabalho em nosso Estado 

homenageando justamente àque-

les que antes de mim conduziram 

os destinos deste Tribunal. Nada 

quero que sirva somente para cul-

tuar à minha personalidade, exce-

to a ventura, a lembrança de ter 

sabido reconhecer na continuida-

de administrativa a sabedoria de 

bem administrar. Não consegui 

tudo, mas o pouco que alcancei 

me permite, agora, passar o caja-

do do poder com altivez. 

Se há algo do qual se possa 

dizer em favor da gestão que se 

encerra, por tanto rendo graças 

aos gestores anteriores, visto não 

ser possível compreender meus 

acertos sem tributar gratidão a 

tantos outros Presidentes que me 

antecederam.  E não devo esque-

cer que cada um deles exerceu um 

papel importante dentro dessa 

imensa Administração que somos 

na atualidade, pois, se tivesse 

faltado a inspiração a um deles, 

nas mais diversas realizações ad-

ministrativas, teria bem menos a 

celebrar. 

Obrigado!

Desembargador Cláudio Pires

Presidente do TRT/CE
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Perfil do TRT/CE
O Tribunal Regional do Trabalho 

do Ceará (TRT/CE) realizou no dia 18 
de junho de 2010  a posse dos gesto-
res que conduziriam a instituição no 
biênio 2010/2012. Assumiu a presi-
dência do TRT/CE o desembargador 
Cláudio Soares Pires, em substitui-
ção ao desembargador José Antonio 
Parente. Como vice-presidente, to-
mou posse o desembargador Manoel 
Arízio Eduardo de Castro.

Atualmente, o pleno do Tribunal 
é composto por nove desembarga-
dores federais do trabalho e mais 
três magistrados convocados entre 
juízes da primeira instância. São sete 
desembargadores de carreira, no-
meados pela Presidência da Repúbli-
ca mediante promoção de juízes do 
trabalho, obedecidos os critérios de 
merecimento e antiguidade, e dois 
escolhidos, em igual número, dentre 
advogados e membros do Ministério 
Público do Trabalho. 

O Tribunal totaliza 14 vagas para 
desembargadores: além das nove 
ocupadas, restam cinco em aber-
to aguardando nomeação. A Lei Nº 
11.999 de 2009 criou seis cargos de 
desembargadores para o Tribunal. 
Desses novos cargos, quatro haviam 
sido nomeados pela Presidência da 
República até março de 2012. Por-
tanto, restam mais duas vagas novas 
a serem preenchidas, além das três 
ocupadas pelos juízes convocados. 

De acordo com 
relatório elaborado 
pelo Conselho Na-
cional de Justiça, os 
desembargadores 
do TRT/CE recebe-
ram no ano passado 
a quinta maior quan-
tidade de casos no-
vos para julgar. Fo-
ram 1.315 processos por magistrado.

Atualmente a Justiça do Traba-
lho no Ceará conta com 29 Varas do 
Trabalho, sendo 16 localizadas em 
Fortaleza e 13 nos municípios de Ba-
turité, Caucaia, Crateús, Crato, Igua-
tu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do 
Norte, Maracanaú (2), Pacajus, Qui-
xadá, Sobral e Tianguá. Dessas, três 
operam com o Processo Eletrônico 
Judicial (PJe/JT).

Conta também com um Posto 
Avançado em Aracati e outro em Ma-
ranguape. 

Números
9 desembargadores
27 juízes titulares
30 juízes substitutos
29 varas do trabalho
16 varas na capital
13 varas no interior e na
      região metropolitana
3 varas operam 
    com o PJe/JT
2 postos avançados
1013 servidores
71 anos de existência

4

Desembargador Cláudio 
Pires em discurso durante 
sua posse
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Gestão de Pessoas

6

Os  anos de 2010 a 2012 marca-
ram a consolidação das transforma-
ções iniciadas na gestão de pessoas 
da Justiça do Trabalho do Ceará des-
de os anos anteriores, em especial no 
objetivo de investir em capacitação 
de servidores e magistrados.

Segundo dados da Escola Judicial 
do TRT/CE, nos anos de 2010, 2011 
e 2012 (até abril) foram capacitados 
aproximadamente 720, 560 e 459 
(respectivamente)  servidores e ma-
gistrados. 

Essas capacitações foram promo-
vidas por meio de palestras; debates; 

conferências; cursos de curta e média 
duração; participação de magistrados 
em eventos de formação promovidos 
pela Escola Nacional de Magistratura 
do Trabalhao - ENAMAT; participa-
ção de magistrados como conferen-
cistas em atividades de formação 
promovidas por outros Regionais; 
participação de servidores em cur-
sos de atualização de conhecimen-
tos promovidos por órgãos técnico/
jurídicos credenciados; formalização 
de convênios interinstitucionais com 
outros órgãos públicos objetivando 
potencializar as ações de intercâmbio 

de boas práticas de gestão; parceria 
com a Secretaria de Gestão Estraté-
gica em oficinas de sensibilização de 
liderança para gestão estratégica; ar-
ticulação com a Comissão de Gestão 
Ambiental do TRT/CE (Ecosétima) 
na promoção de palestras e debates 
voltados aos temas candentes da 
agenda ambiental contemporânea; e 
realização compartilhada com diver-
sas instituições públicas do Projeto 
Mundos do Trabalho na Praça, com 
ênfase na dimensão socioeducativa 
e difusão de informações e serviços à 
cidadania e ao trabalho.

Justiça do Trabalho do Ceará investe em magistrados e servidores
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Desde a homologação 
do último concurso, o TRT/
CE nomeou 210 servidores: 
100 analistas e 110 técnicos. 
Eles foram distribuídos por 
unidades na capital e inte-
rior. Nos últimos dois anos 
também houve uma mu-
dança no percentual de car-
gos e funções comissiona-
das ocupadas por servidores 
do quadro permanente. 

Atualmente, dos 591 
cargos e funções existen-
tes, 66% são exercidos por 
servidores do quadro per-
manente (56 CJs e 337 FCs).

Servidores do quadro permanente 
ocupam 66% dos cargos e funções comissionadas
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Dignidade humana é tema de palestra na Justiça do Trabalho
Aproximadamente 100 magistra-

dos, servidores públicos, profissionais 
de direito e estudantes participaram 
de palestra sobre a evolução históri-
ca da noção de dignidade humana. 
Para falar sobre o assunto, a Escola 
Judicial do Tribunal Regional do Tra-
balho do Ceará (TRT/CE) convidou o 
professor francês Antonio Pelé, da 
Universidade Carlos III de Madrid.

O professor Antonio Pelé explicou 
aos participantes do evento quais foram 
as fundamentações filosóficas e morais 
utilizadas por pensadores, da antigui-
dade a modernidade, para construir a 
noção dignidade da pessoa humana.

“Hoje não podemos falar de dig-
nidade de pessoa humana se não fa-

Servidores participam de curso sobre Direito Previdenciário 

larmos também de direitos humanos. 
Para que me serve o direito de votar 
ou de eleger um representante se 
eu não posso comer?”, questionou o 
professor Pelé. Ele também destacou 

que, como primeira etapa para ga-
rantir a dignidade da pessoa humana, 
cabe aos Estados assegurar aos cida-
dãos necessidades básicas como edu-
cação, alimentação, saúde a moradia.

O Tribunal Regional do Trabalho 
do Ceará (TRT/CE) realizou nos dias 
25 e 26 de abril de 2012 curso sobre 
Direito Previdenciário Aplicado às 
Relações de Trabalho. O treinamen-
to foi ministrado pelo professor Lu-
ciano Dórea Martinez Carreiro, juiz 
titular da 9ª Vara do Trabalho de 

Salvador/BA, no auditório do Insti-
tuto de Desenvolvimento do Traba-
lho (IDT), no Fórum Autran Nunes.

O magistrado fez uma análise 
dos efeitos dos benefícios previ-
denciários no contrato de empre-
go, tratou da proteção jurídica ao 
acidentado do trabalho e da volta 

do aposentado ao trabalho, dentre 
outros importantes tópicos. Apre-
sentou também várias súmulas e 
jurisprudência relacionadas à te-
mática. Cerca de 60 servidores par-
ticiparam do curso, que fez parte 
do calendário de eventos da Escola 
Judicial do TRT/CE.

8
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Preservação de documentos e direito à memória 
foram temas de seminário 

Como conciliar a preservação e 
o direito à memória com a necessi-
dade de assegurar aos processos jul-
gados no presente e no futuro o es-
paço para serem armazenados? Para 
tentar encontrar respostas para esta 
questão, o Tribunal Regional do Tra-
balho do Ceará (TRT/CE) reuniu ma-
gistrados, servidores, pesquisadores 
e estudantes de todo o Brasil para 
debater a gestão de documentos.

Em uma oficina 
sobre o tema, o ser-
vidor e estatístico 
do Tribunal Supe-
rior do Trabalho Jo-
aquim Otávio Silva 
Júnior apresentou 
aos participantes 
a solução propos-
ta pelo Conselho 
Nacional de Jus-
tiça, por meio da 
Recomendação Nº 
37/2011. Diante da 
impossibilidade de guardar todos 
os processos, a solução apresentada 
pelo Conselho é o armazenamento 
de amostras.

“A Recomendação trabalha com 
a amostra probabilística estratifica-
da, que é aquela na qual a escolha 
dos processos é feita aleatoriamente 
e respeitando algumas variáveis de-
finidas pelos tribunais”, explica Silva 
Júnior. Em um dos exemplos apre-
sentado pelo estatístico, de um lote 
com 10 mil processos, por exemplo, 
1.157 seriam preservados.

Lançamentos: O TRT/CE também 
apresentou dois novos livros que tra-
tam dos temas memória e gestão 
documental. O primeiro deles é uma 
história iconográfica dos primeiros 
70 anos da Justiça do Trabalho do 
Ceará. “O Tribunal guarda consigo a 
memória da sociedade trabalhado-
ra”, destacou o presidente do TRT/

CE, desembar-
gador Cláudio 
Pires, ao apre-
sentar a obra.

A outra publi-
cação lançada foi 
o livro “Inventá-
rio de Reclama-
ções Trabalhistas 
(1939 - 1994)”. 
Ele é o primei-

ro volume da coleção Memórias da 
Justiça do Trabalho do Ceará. “A pro-
posta da coleção é difundir temas re-
lacionados à história social e política 
da Justiça do Trabalho”, explicou o 
desembargador José Antonio Paren-
te, ao apresentar a publicação.

 Com aulas ministradas por 
magistrados da Justiça do Traba-
lho do Ceará e integrantes do Mi-
nistério Público do Trabalho, foi 
realizado o Curso de Atualização 
em Direito Material e Processual 
do Trabalho, promovido pela Es-
cola da Magistratura do Trabalho 
do Ceará - EMATRA/CE, e pela 
Associação dos Magistrados do 
Trabalho da 7ª Região – AMATRA 
VII.

Curso atualiza sobre Direito Material 
e Processual do Trabalho

A primeira atividade abordou 
o tema “Ação Civil Pública na Jus-
tiça do Trabalho: Legitimação Ad 
Causam. Sentença e Coisa Julga-
da”, ministrada pelo procurador-
chefe da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 7ª Região, Nicode-
mos Fabrício Maia.

A juíza do Trabalho Regiane 
Ferreira Carvalho Silva, do TRT/
CE, abordou o tema “Relação de 
Emprego e Relação de Trabalho”.

O livro da história iconográfica dos 
primeiros 70 anos da Justiça do Trabalho 
no Ceará foi lançado durante o evento

Desembargador Cláudio Pires, 
presidente do TRT/CE
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      Tecnologia
da Informação

Novo portal do 
TRT/CE entra em 
funcionamento

“Este é o primeiro passo rumo à 
plena realização do processo eletrô-
nico como um todo na Justiça do Tra-
balho do Ceará”. A afirmação partiu 
do presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho do Ceará, desembarga-
dor Cláudio Pires, ao anunciar em 1º 
de julho de 2010, no Fórum Autran 
Nunes, o lançamento do novo site e 
do novo Portal de Serviços da insti-
tuição.

O novo sistema passou a permitir 
que advogados e cidadãos acompa-
nhassem os processos que tramitam 
na Justiça do Trabalho, facilitando o 
acesso às suas informações, servi-
ços e decisões. A aplicação do sis-
tema virtual também permitiu aos 
advogados a apresentação de peti-
ções iniciais sem a necessidade de ir 
a uma Vara do Trabalho. 

Durante a inauguração, o presi-
dente do TRT/CE lembrou que a fer-
ramenta eletrônica foi fruto de um 
trabalho iniciado ainda na gestão 

do desembargador Antonio Parente 
e levaria a Justiça do Trabalho a um 
novo patamar de qualidade nos ser-
viços prestados à população.

Para o presidente Associação dos 
Advogados Trabalhistas do Ceará 
(Atrace), José Marcelo Pinheiro Fi-
lho, todas as gestões realizadas pela 
Justiça do Trabalho no Ceará, visan-

do à modernização das atividades, 
eram de fundamental importância 
para os advogados e para a popula-
ção.

Uma das principais novidades do 
novo sistema era a possibilidade do 
advogado apresentar petições ini-
ciais por meio da Internet. Antes, 
o profissional precisava ir às Varas 

do Trabalho. Com o novo Portal de 
Serviços bastava fazer um cadastro 
online.

Além do Portal de Serviços, foi 
lançado o novo site do Tribunal que 
tem as informações e notícias sobre 
a Justiça do Trabalho no Ceará orga-
nizadas de maneira mais acessível e 
didática, em menus interativos.

10
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Marcada audiência 
para primeiro 

processo iniciado 
via Internet

O primeiro processo do Tribu-
nal Regional do Trabalho do Ceará 
iniciado por meio do novo Portal 
de Serviço teve audiência marcada 
para o dia 27 de julho de 2010. A 12ª 
Vara do Trabalho de Fortaleza reali-
zou audiência inicial para tratar de 
reclamação trabalhista envolvendo 
um frentista e um posto de combus-
tível. A petição inicial foi cadastrada 
no Portal em 1º de julho, primeiro 
dia de funcionamento do novo ser-
viço.

A possibilidade de apresentar 
petições iniciais via internet era 
uma das novidades do novo Portal 
de Serviços do TRT/CE. Antes, os 
advogados precisavam comparecer 
às Varas do Trabalho para iniciar um 
processo. O acesso ao novo Portal 
passou a ser realizado após cadas-
tramento online. 

Números: No primeiro mês de 
funcionamento do novo portal, cer-
ca de 1.800 pessoas se cadastraram 
no Portal. Após o cadastramento, o 
usuário podia consultar o andamen-
to de processos, consultar a pauta 
de julgamentos do Tribunal e advo-
gados podem cadastrar petições ini-
ciais sem ter que comparecer à Vara 
do Trabalho.

Cerca de 30% das petições ini-
ciais cadastradas no site no perí-
odo foram distribuídas para Varas 
do Trabalho do interior do estado. 
A Vara de Limoeiro do Norte, por 
exemplo, localizada a cerca de 200 
quilômetros de Fortaleza, teve sua 
primeira audiência decorrente de 
um processo iniciado via internet no 
dia 19 de agosto. O processo envol-
via uma fabrica de doces e uma ex-
empregada.
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Debate sobre aprimoramento da 
prestação de serviços à população

A Justiça do Trabalho do Ceará re-
alizou nos dias 12 e 13 de agosto de 
2010 um workshop para debater e va-
lidar o Planejamento Estratégico de 
Tecnologia da Informação (Peti). Par-
ticipam do encontro representantes 
das áreas administrativa e judiciária 
do TRT/CE, da capital e do interior. O 
objetivo do encontro era aperfeiço-
ar o documento que iria orientar as 
ações de TI do Tribunal até 2014.

Ampliação do Portal de Serviços
O TRT/CE ampliou em 1º de feve-

reiro de 2011 a quantidade de ferra-
mentas de trabalho disponíveis para 
advogados no Portal de Serviços. 
Passou a ser possível o envio das pe-
tições incidentais para todas as Varas 
do Trabalho no Interior do Ceará. 

Rumo ao processo 
digital, TRT/CE 

substitui rádio por 
fibra ótica

A Justiça do Trabalho ce-
arense já se preparava em 
fevereiro de 2011 para a im-
plantação do processo digi-
tal. O Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará (TRT/CE) 
instalou rede de fibra ótica 
para aprimorar a comuni-
cação entre o prédio sede e 
unidades judiciárias locali-
zadas em Aracati, Fortaleza 
e região metropolitana. A 
nova tecnologia substituiu 
a comunicação via rádio.

O trabalho foi dividido 
em três partes. Na primei-
ra, o Tribunal instalou fibra 
ótica para interligar a sede 
ao Fórum Autran Nunes. 
Com isso, a velocidade de 
comunicação saltou de 20 
Mpbs para 100 Mpbs (Me-
gabit por segundo). O re-
sultado foi que a velocidade 
para transmitir os 10 Giga-
bytes de dados trocados 
diariamente entre as duas 
unidades (conteúdo sufi-
ciente para preencher 15 
CDs) diminui de seis horas 
para aproximadamente 15 
minutos.

A primeira etapa também 
incluía uma rede sobressa-
lente de 50 Mbps entre o 
Fórum e a sede do Tribunal, 
que passou a ser utilizada 
em casos de emergência 
para impedir que a comu-
nicação com as 14 Varas do 
Trabalho instaladas no Fó-
rum fosse interrompida.

12

O documento possuía 12 objetivos 
e cerca de 30 ações prioritárias. Entre 
as principais preocupações estava a 
melhoria das soluções de tecnologia 
que possuíam impacto direto nas 
atividades-fim do Tribunal. A matriz 
do planejamento foi elaborada após 
realização de diagnóstico dos proble-
mas relacionados à área TI que afeta-
vam a eficácia das ações do Tribunal 
e a prestação de serviço à população.

“Com esta medida, o TRT está 
ampliando a utilização do Portal de 
Serviços, oferecendo maior agilida-
de e tranquilidade ao jurisdiciona-
dos”, afirmou o diretor da Divisão de 
Sistemas de Informação do TRT/CE, 
Wellington Luiz Gaboardi.
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Realizada pesquisa para aprimorar 
prestação de serviços via Internet

Para aprimorar a prestação de 
serviços oferecidos à população via 
Internet, o Tribunal Regional do Tra-
balho do Ceará (TRT/CE) fez uma 
nova pesquisa de opinião. Eram nove 
perguntas por meio das quais os usu-
ários puderam avaliar a disponibili-
dade, estabilidade e a facilidade de 
uso dos serviços. A pesquisa ficou 

disponível no site até o dia 29 de fe-
vereiro.

Durante o ano de 2011, o site do 
TRT/CE recebeu cerca de 1,2 milhão 
de visitas de 385.754 pessoas diferen-
tes. As páginas de emissão de Guia de 
Recolhimento da União, pesquisa so-
bre atos e informações da 1ª instância 
estavam entre as mais acessadas.

13

Desembargador Cláudio Brandão, coordenador do Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho, apresenta o Pje/JT para magistrados e servidores do TRT/CE

Joarez Dalago, secretário da tecnologia de 
informação do TRT/CE
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Eventos

O Tribunal Regional do Trabalho 
do Ceará (TRT/CE) realizou em 6 de 
maio de 2011 a solenidade come-
morativa aos 70 anos de instalação 
da Justiça do Trabalho no Brasil e no 
Estado. A programação contou com 
cerimônia de hasteamento do Pavi-
lhão Nacional e das bandeiras do Ce-
ará e do TRT/CE, entrega de placas 
em homenagem aos ex-presidentes 
e atuais dirigentes do Tribunal, além 
do lançamento de selo dos Correios, 
alusivo à data, e descerramento de 
placa comemorativa.

Ao fazer a abertura oficial da 
solenidade, o presidente do TRT/
CE, desembargador Cláudio Soa-
res Pires, destacou a importância 
da data. “Somos uma Justiça paci-
ficadora que dá, exemplarmente, 
soluções aos conflitos decorrentes 
do trabalho. Aliamos a tradição de 
construção de harmonia nas rela-
ções trabalhistas com a modernida-
de e os desafios contemporâneos”, 
afirmou.

Em seguida, o diretor regional 

da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos no Ceará, José Este-
vão Thomas, fez o lançamento do 
selo e do carimbo alusivos à come-
moração dos 70 anos da Justiça do 
Trabalho. Ele salientou que os Cor-
reios sempre perpetuam, por meio 
de emissões postais, as datas e os 
eventos relevantes no contexto das 
instituições nacionais. “As peças 
lançadas divulgarão para o mundo 
um pouco da história da Justiça do 
Trabalho no Ceará”, destacou. 

TRT/CE comemora 
70 anos da Justiça 

do Trabalho
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Cerimônia marca 
início de Olimpíada 
Interna do TRT/CE

Começou em 27 de junho a 1ª 
Olimpíada Interna do Tribunal Regio-
nal do Trabalho do Ceará (TRT/CE). 
Cerca de 250 servidores e magistra-
dos trabalhistas de todo o Ceará, or-
ganizados em 16 modalidades, des-
filaram pelo ginásio da Universidade 
de Fortaleza (Unifor). 

Em discurso para marcar a abertu-
ra dos jogos, o presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/
CE), desembargador Cláudio Pires, 
destacou a similaridade entre o espíri-

to olímpico e a luta individual de todos 
os seres humanos para se tornarem 
pessoas melhores. “Também no nosso 

dia-a-dia competimos com nossos an-
seios e problemas para nos tornamos 
seres humanos melhores”, afirmou.

15

Exposição também marcou comemoração 
dos 70 anos da Justiça do Trabalho

Os cidadãos que frequentam o 
Fórum Autran Nunes puderam des-
frutar da exposição “Brasil acrílico 
sobre tela”, do artista Rubens Ama-
ral, em junho de 2011. 

A exposição, que também mar-
cou o calendário de eventos em co-
memoração aos 70 anos da Justiça 
do Trabalho no Brasil e no Ceará, fez 

parte do projeto Pintando 7 de Cultu-
ra, que realiza exposições no prédio 
que abriga a primeira instância da 
Justiça do Trabalho em Fortaleza.

Foram 16 telas que retratam, por 
exemplo, a exuberância do litoral bra-
sileiro e as belezas da arquitetura co-
lonial de cidades interioranas. Rubens 
Amaral é um artista maranhense.
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Fortaleza sedia reunião do Conematra
O Conselho Nacional das Escolas 

de Magistratura do Trabalho (Cone-
matra) realizou, na Capital cearense, 
a 31ª Assembleia Geral e Reunião de 
Trabalhos, reunindo 35 magistrados e 
25 assessores. Na abertura do encon-
tro, em fevereiro de 2012, no centro de 
eventos do hotel Plazza Praia Suítes, 
o presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 7ª Região/CE, desembar-
gador Cláudio Pires, deu boas-vindas 
aos participantes, ressaltando o novo 
momento que a Justiça do Trabalho 
vive com a inclusão do Processo Judi-
cial Eletrônico nas soluções das ques-
tões trabalhistas.

O presidente do TRT/CE destacou 
que a participação das Escolas é fun-

damental no trabalho de capacitação 
dos magistrados e servidores, requali-
ficando os profissionais para o domí-
nio tecnológico. Em seguida, o diretor 
da Escola Judicial do TRT/CE, desem-
bargador Antonio Parente, reafirmou 
o papel das escolas judiciais na espe-
cialização de magistrados e servido-
res no manejo das novas tecnologias.

O antigo prédio da Fênix Caixeiral, 
localizado no Centro da Capital cea-
rense, abrigou as primeiras instala-
ções da Justiça do Trabalho no Ceará, 
em 1941. As imagens da antiga ins-
talação e outras do passado de For-
taleza fizeram parte da exposição “A 
Justiça do Trabalho na Ambientação 
da Fortaleza”, que ficou em exibição 
no Fórum Autran Nunes, em 2010.

Na apresentação do catálogo da 
exposição, o juiz Judicael Sudário de 
Pinho, diretor do Fórum, afirmou que 
se tratava de mais uma tentativa de 
fazer com que todos os usuários des-
te equipamento da Justiça do Traba-
lho possam ter acesso aos diferentes 
níveis de cultura, na certeza de que a 
fruição da arte possa se manifestar em 
todas as suas manifestações e em to-
dos os níveis constitui um direito ina-
lienável dos cidadãos trabalhadores.

Exposição revela trajetória da Justiça do Trabalho no Ceará
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Ceará vence Olimpíada 
Nacional da Justiça do Trabalho

O TRT/CE foi o campeão da Olim-
píada Nacional da Justiça do Traba-
lho, ocorrida em setembro, em Belo 
Horizonte (MG). Com 18 medalhas 
de ouro, 11 de prata e 12 de bronze 
a delegação de magistrados e servi-
dores cearense deixou para trás as 
favoritas equipes do Distrito Federal 
e de Minas Gerais. Foi a primeira vez 
que a delegação cearense venceu a 
competição que reúne tribunais do 
trabalho de todo o Brasil.

A delegação do TRT/CE contava 
com 76 atletas. Um dos destaques da 
equipe na competição foi a natação. 
Foram dez medalhas de ouro e três que-
bras de recorde nas piscinas. Os atletas 
do TRT/CE também ganharam ouro 
em quadro modalidades de atletismo, 
duas vezes no tiro ao alvo (individual e 
equipe), ciclismo, xadrez e futsal.

Na olimpíada anterior, realizada em 
2010, em Recife, o TRT/CE tinha termi-
nado a competição em oitavo lugar. 

TRT/CE homenageia 
pessoas que 
prestaram 

relevantes serviços à 
Justiça do Trabalho

O Tribunal Regional do Traba-
lho do Ceará (TRT/CE) realizou 
em dezembro de 2011, cerimônia 
para entrega de condecorações 
da Ordem Alencarina do Mérito 
Judiciário do Trabalho, comenda 
oferecida a pessoas e institui-
ções que prestaram relevantes 
serviços à Justiça do Trabalho. 
Dos 40 indicados para serem ho-
menageados, 36 compareceram 
à cerimônia.

Entregue a cada dois anos, a 
Ordem Alencarina é constituída 
por seis graus de condecoração. 
Cada desembargador do TRT/CE 
tem o direito de fazer até cinco 
indicações de admissão para os 
quadros da Ordem, no máximo 
dois nomes para cada grau.

Já em 24 de janeiro de 2012, 
três magistrados foram homena-
geados pelo TRT/CE por relevan-
tes serviços prestados à Justiça 
do Trabalho. Em sessão solene, 
o Pleno do Tribunal entregou a 
Ordem Alencarina do Mérito Ju-
diciário do Trabalho ao ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho 
Walmir Oliveira da Costa, à juíza 
do Tribunal Regional do Trabalho 
do Paraná Morgana Richa e ao 
juiz substituto do Tribunal Regio-
nal do Trabalho do Ceará Germa-
no Siqueira.

Justiça do Trabalho recebe homenagem 
de Assembleia e Câmara

O TRT/CE recebeu em 6 de setem-
bro de 2011 uma homenagem pelas 
sete décadas de serviços prestados à 
população cearense. Assembleia Le-
gislativa do Estado do Ceará e Câmara 

dos Vereadores de Fortaleza realiza-
ram uma sessão solene conjunta em 
comemoração aos 70 anos da criação 
da Justiça do Trabalho. O evento foi 
realizado no Plenário 13 de maio.
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Responsabilidade 
Socioambiental

Comissão lança 
campanhas para 

estimular práticas 
sustentáveis

A Comissão de Gestão Ambiental 
do Tribunal Regional do Trabalho do 
Ceará (Ecosétima) lançou em setem-
bro de 2010 uma série de dez cam-
panhas para estimular mudanças de 
hábitos entre servidores e cidadãos 
que frequentam a Justiça do Trabalho. 
Nessa primeira iniciativa, a Ecosétima 
aproveitou o Dia Sem Carro para esti-
mular a redução do uso de veículos no 
deslocamento de casa para o trabalho.

As campanhas foram quinzenais 
e divulgadas por meio de cartazes 
e notícias na internet. Entre os te-
mas abordados estava o estímulo 
ao consumo de alimentos orgânicos, 
redução do consumo de luz e água, 
substituição de sacolas plásticas 
descartáveis por outras de material 
permanente, diminuição do uso de 
papel e outras práticas em benefício 
da sustentabilidade do planeta.

Dia da Árvore: No dia 21 de setem-
bro de 2010, em que se comemorou 
o Dia da Árvore, o presidente do TRT/
CE, desembargador Cláudio Soares Pi-
res, plantou uma muda de jasmineiro.

Em outra ação para incentivar a 
utilização de práticas social e ambien-
talmente responsáveis no ambiente de 
Trabalho, cursos e palestras foram re-
alizados pela Biblioteca Aderbal Nunes 
Freire e pela Ecosétima em novembro 
de 2010 para prepar os empregados 
terceirizados para solucionarem pro-

blemas corriqueiros no trabalho sem 
descuidar do planeta e da sociedade.

A Biblioteca realizou palestras 
com funcionários terceirizados para 
incentivar a leitura e promover a de-
mocratização do acesso ao acervo do 
Tribunal. O principal tema abordado 
foi a importância da leitura na vida 

cotidiana. Outra prática utilizada pela 
Biblioteca foi incentivar terceirizados 
e servidores a contribuírem para uma 
campanha permanente de doação de 
livros. Desde que começaram as doa-
ções, mais de 2.000 livros foram arre-
cadados e entregues a associações, 
cooperativas e movimentos sociais. 

18

Presidente Cláudio Pires planta muda de jasmineiro nos jardins do prédio 
sede do TRT/CE, em comemoração ao dia da árvore
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Já a Ecosétima decidiu apostar 

em cursos sobre educação ambiental 
como forma de difundir noções so-
bre sustentabilidade também entre 
terceirizados. No treinamento para 
aproximadamente 40 funcionários, 
eles aprenderam qual é a destinação 
dos resíduos produzido no trabalho e 
em casa e quais os impactos ambien-
tais causados por cada tipo de lixo.

Campanha incentiva 
coleta seletiva

A Ecosétima iniciou em 1º de ou-
tubro de 2010 uma nova campanha 
para disseminar a adoção de práticas 
sustentáveis. Os membros da Co-
missão visitaram todos os setores da 
Corte distribuindo coletores provisó-
rios para vidros, metais e plástico. O 
objetivo era orientar os servidores a 
darem a destinação correta aos re-
síduos que produzem em casa e no 
trabalho. 

Os novos recipientes passaram a 
ser utilizados em conjunto com os co-
letores de papel e lixo orgânico que já 
existiam nos locais de trabalho.

A campanha começou pelo prédio 
sede e anexos do Tribunal e depois 
seguiu para o Fórum Autran Nunes 
e Varas do Trabalho do interior. Um 
dos objetivos da Ecosétima na época 
era acabar com o uso de copos des-
cartáveis no Tribunal, iniciativa que já 
havia sido adotada por alguns seto-
res. 

Casa e Trabalho: Com a campa-
nha, a Comissão também queria es-
timular os servidores a praticarem a 
sustentabilidade em casa. Aqueles 
que não possuíam serviço de coleta 
seletiva foram orientados sobre lo-
cais para onde poderiam encaminhar 
os resíduos que produzíam. Materiais 
como pilhas e baterias podiam ser le-
vados para o próprio Tribunal e depo-
sitados em coletores específicos para 
este tipo de resíduo.

TRT/CE contrata 
empresa para 

realizar descarte 
de lâmpadas

O TRT/CE deu mais um passo em 
direção à sustentabilidade em de-
zembro de 2010. Uma empresa foi 
contratada para cuidar do descarte 
de aproximadamente 3.000 lâmpa-
das fluorescentes, material utilizado 
durante o ano nas unidades judiciá-
rias do estado. O procedimento in-
tegrava a política de gerenciamento 
de resíduos adotada pelo Tribunal, 
que em junho daquele ano aderiu à 
Agenda Ambiental na Administração 
Pública (A3P). 

As lâmpadas foram submetidas a 
um processo de reciclagem, no qual 
foram separados os resíduos sólidos 
do gás mercúrio. Antes de ser reuti-
lizado, o vidro das lâmpadas passará 
por um processo de descontamina-
ção. Quando descartado em locais 
inadequados, este tipo de lâmpada 
pode provocar a contaminação do 
meio ambiente. 

Ecosétima realiza 
campanha para 

ajudar associação 
de catadores

A Comissão de Gestão Socio-
ambiental do Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará (Ecosétima) ar-
recadou, em janeiro e fevereiro de 
2011, roupas, utensílios domésticos, 
móveis, quadros e outros objetos 
que pudessem contribuir para bazar 
beneficente em prol da Associação 
Maravilha do Conjunto Planalto do 
Universo. A entidade reúne catado-
res de material reciclado que vivem 
na Vila União e integra o Fórum do 
Lixo e Cidadania, do qual o Ecoséti-
ma também participa.
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TRT/CE doa mais de uma 
tonelada de material reciclável

O Tribunal Regional do Trabalho 
do Ceará, por meio da Comissão de 
Responsabilidade Socioambiental 
(Ecosétima), fez a doação, em agos-
to de 2011, de mais de uma tonelada 
de papel e oito litros de óleo apro-
priados para reciclagem à Associação 
Reciclando, instalada no Conjunto 
Tancredo Neves, em Fortaleza.

A ação fez parte do trabalho da 

Justiça do Trabalho 
do Ceará investe 

em coleta seletiva 
e sustentabilidade

A Comissão de Gestão Socioam-
biental do Tribunal Regional do Tra-
balho do Ceará (Ecosétima - TRT/CE) 
começou em março de 2011 a distri-
buir 200 lixeiras para separação de 
resíduos recicláveis e não recicláveis 
em unidades judiciárias. A distribui-
ção dos recipientes fez parte da cam-
panha realizada pela Ecosétima para 
disseminar práticas social e ambien-
talmente responsáveis no ambiente 
de trabalho.

Além de distribuir as lixeiras, a 
Ecosétima realizou campanha para 
orientar os servidores e funcionários 
terceirizados a descartarem corre-
tamente os resíduos que produzem. 
“Não basta separar orgânicos e lixo 
seco. Para que possam ser recicla-
dos, são precisos cuidados como, por 
exemplo, a higienização das emba-
lagens”, explicou a coordenadora da 
Ecosétima, Silvana Teixeira.

Ecosétima dentro da política de co-
leta seletiva já instalada no TRT/CE. 
Enquanto que todo papel e papelão 
entregues à Associação Reciclando 
eram provenientes de sobras e des-
cartes de materiais de expedientes e 
de embalagens de material de cons-
trução, o óleo foié fruto da coleta 
individual de servidores em suas re-
sidências. 

Material foi doado para a associação de catadores do Trancredo Neves
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Coleta seletiva do TRT/CE ganha o reforço de Papa-Pilhas
Um novo produto passou a au-

xiliar magistrados e servidores do 
Tribunal Regional do Trabalho do 
Ceará a descartarem corretamente 
pilhas e baterias usadas. A Comissão 
de Gestão Socioambiental (Ecoséti-
ma) distribuiu em junho de 2011 às 
unidades administrativas e judiciá-
rias um recipiente conhecido como 
Papa-Pilhas. Construído de papelão 
reciclado e MDF, o produto tinha 
como objetivo promover a coleta 
seletiva e auxiliar conscientização 
sobre o descarte desse material.

Cada unidade que recebia o reci-
piente funcionava como um ponto 
de coleta de baterias utilizadas no 
trabalho e em casa. Mensalmente, 
a Ecosétima recolhe o material des-
cartado e o envia a um banco pri-
vado de Fortaleza, que transporta 

pilhas e baterias para uma indústria 
de reciclagem localizada em Suzano 
(SP).

As pilhas e baterias de uso do-
méstico são compostos por metais 
pesados como cádmio, chumbo e 
mercúrio, que colocam em risco a 

saúde humana e o meio ambiente. 
Quando descartadas no lixo comum, 
as cápsulas que as envolvem costu-
mam romper e deixam vazar líquido 
tóxico. Solo e lençóis freáticos aca-
bam contaminados, prejudicando a 
agricultura e a hidrografia.

Cooperativas  
recolhem resíduos 

recicláveis
Associações de catadores assi-

naram em janeiro de 2012 termo 
de compromisso para coletarem 
resíduos recicláveis descartados 
pelo TRT/CE. A ação, coordenada 
pela Ecosétima, estava alinhada ao 
objetivo Nº 5 do Plano Estratégico 
do TRT/CE, que prevê o fortaleci-
mento de ações que promovam a 
responsabilidade social.  A coleta 
ficou sob a responsabilidade das 
associações Maravilha, Rosa Vir-
gínia, Viva a Vida e Associação dos 
Catadores do Jangurussu. 

A assinatura do termo de com-
promisso também assegurou ao 
TRT/CE o cumprimento Decreto 
nº 5.940/06, que institui a separa-
ção dos resíduos recicláveis des-
cartados pelos órgãos públicos 
e sua destinação a associações e 
cooperativas de catadores.

Campanha de responsabilidade 
socioambiental completa um ano

Um ano após o lançamento de 
campanha para dar a destinação 
correta ao óleo de cozinha descar-
tado por magistrados e servidores, 
a Comissão de Gestão Ambiental 
do Tribunal Regional do Trabalho do 
Ceará (Ecosétima) celebrou os bons 
resultados da iniciativa. De março 
de 2011 até o fim março de 2012 fo-
ram arrecadados 60 litros de óleo. 
O material ajudou a reforçar a renda 
de catadores de material reciclado 

das associações Açores, Maravilha e 
Rosa Virgínia.

Ao receber o óleo arrecadado no 
TRT/CE, as associações o processa-
ram e venderam para a Petrobras 
para ser transformado em biocom-
bustível. Quando incorretamente 
descartado na pia, o óleo de cozinha 
causa danos materiais e ambientais 
que vão do entupimento da tubu-
lação à produção de gás metano ao 
entrar em contato com o mar.

Servidores recebem papa-pilhas

Natal das crianças da Associação de Catadores Rosa Virgínia
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Prestação 
Jurisdicional

Justiça do Trabalho implanta leilão on line no Interior
A Justiça do Trabalho do Ceará 

realizou no mês de setembro de 
2010, o primeiro leilão on line da 
Região do Cariri. Antes mesmo da 
operação, a previsão do então lei-
loeiro oficial William Augusto de 
Araújo, da empresa Leilões Judi-

ciais Serrano, era otimista e basea-
do nos números do primeiro leilão 
on line realizado na Justiça traba-
lhista cearense no Interior do Es-
tado, ocorrido na Vara do Trabalho 
de Limoeiro do Norte, em  junho de 
2010. 

O primeiro leilão on line da Justi-
ça do Trabalho no Interior, ocorrido 
em Limoeiro do Norte, teve como 
resultado a resolução de 50% dos 
processos incluídos na pauta, onde 
estavam, também, processos do 
Posto Avançado de Aracati. 

Justiça do Trabalho realiza três leilões 
entre setembro e dezembro de 2010

Com o objetivo de garantir o paga-
mento de créditos a cidadãos que ti-
veram decisões favoráveis em proces-
sos judiciais, o Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará realizou três leilões 
entre setembro e dezembro de 2010.

O primeiro leilão envolvia objetos 

penhorados em 174 processos. Entre 
eles estavam 17 imóveis, 32 veículos, 
máquinas industriais, computadores, 
impressoras, aparelhos de ar con-
dicionado, refrigeradores e móveis. 
Juntos, os bens foram avaliados em 
aproximadamente R$ 5,4 milhões. 

Resultados: O 8º Leilão Público 
Unificado do TRT/CE arrematou R$ 
770.594,70 com os lances de 77 pro-
cessos. Foram 33 processos a mais 
que o no leilão anterior. Já o 9º Lei-
lão arrecadou mais de R$ 1 milhão, 
com a inclusão de 190 processos.

22
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Corregedor faz visita 
histórica à Central 

de Mandados
O presidente do TRT/CE e corre-

gedor regional da Justiça do Traba-
lho, desembargador Cláudio Pires, 
concluiu em 10 dezembro de 2010 
correição ordinária na Divisão de Dis-
tribuição e Cumprimento de Manda-
dos. Foi a primeira vez que a Divisão 
recebeu a visita do corregedor.

Casa de Justiça e 
Cidadania 

amplia serviços
A Casa de Justiça e Cidadania do 

Ceará, instalada no Fórum Autran 
Nunes da Justiça do Trabalho, am-
pliou a oferta de serviços prestados 
à população em dezembro de 2010. 

Desde então, quem vai à Casa de 
Justiça e Cidadania do Ceará passou 
a contar com os serviços do Instituto 
Nacional do Seguro Social, prestan-
do serviços como requerimento de 
salário-maternidade, auxílio-doença, 
pensão por morte, orientações sobre 
direito previdenciário, agendamento 
de benefícios, cálculo de contribui-
ção, inscrição na Previdência Social e 
simulação de tempo de contribuição 
através de agendamento.

A CJC ampliou, também, os ser-
viços da Defensoria Pública do Esta-
do do Ceará, que passou a dispor de 
um defensor público que faz atendi-
mentos, inclusive realizando media-
ções. 

Justiça do Trabalho Itinerante visita região Noroeste do Ceará
A população de oito municípios da 

região Noroeste do Ceará teve acesso 
facilitado à Justiça do Trabalho no fi-
nal do mês de julho de 2010. O TRT/CE 
instalou uma vara do trabalho itine-
rante no município de Acaraú nos dias 

23 e 30. O objetivo era atender os mo-
radores de Amontada, Itarema, Cruz, 
Bela Cruz, Marco, Morrinho e Jijoca de 
Jericoacoara, além de Acaraú.

Durante os dois dias, foram reali-
zadas audiências de conciliação entre 

trabalhadores e empregadores, recebi-
mento de reclamações a termo, petições 
iniciais e esclarecimento de dúvidas.

No Ceará, existiam outras 10 Varas 
Itinerantes no interior do estado e na 
região metropolitana de Fortaleza.

Justiça do Trabalho inicia campanha 
para promover conciliação

Os cidadãos e empresas en-
volvidos em disputas na Justiça 
do Trabalho do Ceará tiveram 
em outubro de 2010 uma nova 
oportunidade para solucionar de 
maneira mais rápida processos 
trabalhistas. Entre os dias 29 de 
novembro e 3 de dezembro, o 
TRT/CE participou da Semana 
Nacional de Conciliação (SNC). 
Coordenada pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), a SNC 
tinha como objetivo oferecer às 
partes de um processo métodos 
alternativos e céleres de resolu-
ção de conflitos.

O TRT/CE registrou em 2010 
crescimento de 73% no número 
de audiências realizadas duran-
te a Semana Nacional da Con-
ciliação. Foram realizadas 823 
audiências entre os dias 29 de 
novembro e 3 de dezembro. No 

ano anterior foram 475. Com o 
aumento de audiências, cresceu 
também a quantidade de acor-
dos homologados. Foram 560, 
cerca de 5% a mais que em 2009.

A unidade judiciária de pri-
meiro grau que mais realizou 
acordos foi a 8ª Vara do Trabalho 
de Fortaleza, com 47 homolo-
gados. Na sequência aparecia a 
Vara do Trabalho de Maracanaú, 
com 41 acordos em cinco dias. 
Na segunda instância foram re-
alizados 43 acordos envolvendo 
o pagamento de precatórios. No 
total, os acordos homologados 
totalizaram R$ 2,05 milhões.

Ranking nacional: Com o de-
sempenho, o TRT/CE foi naquele 
ano o segundo tribunal que mais 
efetuou acordos nas audiências 
marcadas, alcançando 68% de 
acordos.
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Posto Avançado de 
Maranguape entra 
em funcionamento

A população de Maranguape 
passou a contar com uma nova uni-
dade judiciária para auxiliá-la na re-
solução de conflitos trabalhistas. No 
dia 25 de outubro de 2010, entrou 
em funcionamento no município um 
Posto Avançado da Justiça do Traba-
lho do Ceará. Os moradores passa-
ram a poder apresentar petições re-
lacionadas a conflitos trabalhistas, 
participar de audiências e realizar 
outros atos processuais. 

O Posto localizado a aproxima-
damente 30 quilômetros de Fortale-
za foi vinculado à Vara do Trabalho 
de Maracanaú.

Com a instalação do Posto Avan-
çado de Maranguape, havia expec-
tativa de aumento do número de 
ações devido à demanda reprimida 
no município. A ausência de trans-
porte regular entre Maracanaú e 
Maranguape dificultava o acesso da 
população aos serviços judiciais tra-
balhistas.

Administração do TRT/CE vai ao Senado
Em março de 2011, um esforço 

concentrado com o objetivo de sen-
sibilizar parlamentares no Senado 
Federal para a aprovação de projetos 
de lei, já aprovados na Câmara dos 
Deputados, que criam Varas, cargos 
e funções na Justiça do Trabalho.

Foi assim que desembargadores 
de Tribunais Regionais do Trabalho 
estiveram em audiência em 29 de 
março. Eles solicitaram apoio para 
agilização na tramitação e aprova-
ção de oito projetos de lei de autoria 
do Tribunal Superior do Trabalho.

Semana da Conciliação chega às 
agências dos Correios de Fortaleza
Os cidadãos que passaram no 

último trimestre de 2010 pelas 
agências dos Correios de Fortale-
za encontraram um novo tipo de 
informação ao aguardar atendi-
mento. Enquanto postavam cor-
respondências e encomendas, os 
cearenses puderam se informar 
sobre a Semana Nacional da Con-
ciliação na Justiça do Trabalho do 
Ceará, que ocorreu entre os dias 29 
de novembro e 3 de dezembro com 
o objetivo de oferecer a população 
métodos alternativos e céleres de 
resolver disputas trabalhistas.

Uma parceria entre o  TRT/CE 
e a diretoria regional dos Correios 

permitiu que os fortalezenses en-
contrassem nas agências informa-
ções sobre como solicitar a inclusão 
de um processo na pauta da Sema-
na, de que maneira e em que locais 
podem ser feitos os requerimentos 
e em quais ocasiões é possível ten-
tar uma conciliação. 

As informações também podiam 
ser encontradas em centrais sindicais 
de Fortaleza, nas Varas do Trabalho e 
no prédio sede do Tribunal. Depois de 
se informar, o trabalhador ou empre-
gador com uma disputa trabalhista 
em andamento na Justiça do Trabalho 
pode solicitar a inclusão do processo 
na pauta da Semana. 

Desembargadores foram a Brasília buscar apoio para aprovação de projetos de lei do TST
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População cearense conta com novo Núcleo da Justiça do Trabalho
A população cearense pode 

contar desde abril de 2011 com um 
novo Núcleo de serviços oferecido 
pela Justiça do Trabalho. O TRT/CE 
instalou o Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos, que tem como objeti-
vo ampliar a oferta à população de 
meios consensuais de solução de 
controvérsias, em especial a media-
ção e a conciliação. 

A implantação do Núcleo foi de-
batida em fevereiro de 2011 por re-
presentantes do TRT/CE e do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), 
representado pela juíza Valéria Fe-
rioli Lagrasta. Cabe ao Núcleo de-
senvolver a Política Judiciária de tra-
tamento adequado de conflitos de 
interesses, instituída pela Resolução 
Nº 125/ 2010 do CNJ. Ele passou a 

ser coordenado pelo juiz titular da 
1ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Ju-
dicael Sudário de Pinho.

Vinculado ao Núcleo, o Tribunal 
também implantou um Centro Ju-
diciário de Solução de Conflitos e 

TRT/CE participa da Semana Nacional de Conciliação e Execução
Começou em 28 de novembro de 

2011 a Semana Nacional de Conciliação 
e Execução Trabalhista em todas as uni-
dades da Justiça do Trabalho do Ceará. 
Durante cinco dias, magistrados e ser-
vidores trabalharam na conciliação de 
processos - sobretudo na fase de execu-
ção -, alimentação do Banco Nacional 
de Devedores Trabalhistas e no leilão de 

bens, que ocorreu em 2 de dezembro. 
O TRT/CE disponibilizou um núme-

ro de telefone 0800 para que traba-
lhadores e empregados solicitassem a 
inclusão de seus processos na pauta da 
Semana. Foram feitas 546 solicitações. 
Todas as demandas foram encaminha-
das - via Corregedoria do TRT/CE – às 
Varas do Trabalho para que pudessem 

Cidadania (CJSCC), que realiza das 
sessões de conciliação. O Centro 
também tem como função realizar 
conciliações na fase pré-processual, 
contribuindo para a redução de pro-
cessos ajuizados.

providenciar a inclusão dos processos 
na pauta da Semana.

Empregados ou empregadores 
que não solicitaram a inclusão de seus 
processos na Semana via 0800 ainda 
tiveram uma chance de participar do 
evento. Independentemente de pauta, 
eles puderam comparecer a uma Vara 
do Trabalho e tentar a conciliação. 

Desembargador Cláudio Pires discursa durante implantação do Núcleo de Conciliação
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TRT/CE registra crescimento de 73% 
em audiências durante Semana da Conciliação

O TRT/CE registrou em 2010 cres-
cimento de 73% no número de audi-
ências realizadas durante a Semana 
Nacional da Conciliação. Foram reali-
zadas 823 audiências entre os dias 29 
de novembro e 3 de dezembro. No ano 
anterior foram 475. Com o aumento de 
audiências, cresceu também a quanti-
dade de acordos homologados. Foram 
560, cerca de 5% a mais que em 2009.

A unidade judiciária de primeiro 

grau que mais realizou acordos foi a 8ª 
Vara do Trabalho de Fortaleza, com 47 
homologados. Na sequência aparecia 
a Vara do Trabalho de Maracanaú, com 
41 acordos em cinco dias. Na segunda 
instância foram realizados 43 acordos 
envolvendo o pagamento de precató-
rios. No total, os acordos homologa-
dos totalizaram R$ 2,05 milhões.

Com o desempenho, o TRT/CE 
ocupou naquele ano lugar de destaque 

entre os tribunais brasileiros durante a 
quinta edição da Semana Nacional de 
Conciliação que movimentou quase 
R$ 800 milhões e atendeu mais de 700 
mil pessoas em todo o País. Os dados 
divulgados no balanço final da Sema-
con 2010 pelo CNJ – Conselho Nacio-
nal de Justiça, indicam que o TRT/CE 
foi o segundo tribunal que mais efe-
tuou acordos nas audiências marca-
das, alcançando 68% de acordos. 

Leilão do TRT/CE termina com recorde de arrecadação
O leilão realizado pela Justiça 

do Trabalho em Fortaleza em 2 de 
dezembro de 2011 garantiu o paga-
mento de aproximadamente R$ 4,3 
milhões em créditos a trabalhadores, 
recorde em uma única operação do 
Tribunal Regional do Trabalho do Ce-
ará (TRT/CE). A venda envolvia bens 
avaliados em aproximadamente R$ 
17 milhões e integrava o leilão nacio-
nal que a Justiça do Trabalho realizou 
como uma das ações da Semana Na-
cional da Execução Trabalhista.

Os bons resultados do leilão do TRT/
CE começaram a ocorrer antes mesmo 

do início da venda dos bens penhora-
dos. Foram retirados da operação 25 
dos 192 lotes que seriam ofertados. 
Entre os principais motivos para a reti-
rada dos lotes está o fato de devedores 
terem se antecipado e procurado a Jus-
tiça do Trabalho para quitar suas dívida 
e evitar a venda do bem. Foi o caso, por 
exemplo, do dono de um colégio que 
teve seu bem retirado da lista de imó-
veis a serem ofertados após negociar 
seu débito trabalhista.

“Muitas vezes, um bem vendido 
em um leilão é utilizado para pagar 
vários trabalhadores. No leilão an-

terior, um imóvel arrematado por R$ 
500 mil foi utilizado para pagar vários 
cidadãos”, explicou a coordenadora 
do leilão do TRT/CE, juíza do Traba-
lho Gláucia Monteiro.

Bens: Além de veículos, móveis e 
imóveis, o leilão do TRT/CE ofertou 
bens inusitados como um cavalo, 
consultórios odontológicos, avião, 
conjunto de panelas, lingeries, espaço 
publicitário em emissora de TV e co-
tas de empresas. Todos foram penho-
rados para garantir o pagamento de 
crédito a trabalhadores que venceram 
disputas na Justiça do Trabalho.

PJe/JT é instalado em Caucaia
A Vara do Trabalho de 

Caucaia foi a primeira da 
região Nordeste e a se-
gunda do País a instalar 
o Processo Judicial Ele-
trônico da Justiça do Tra-
balho (PJe-JT). A unidade 
judiciária recebeu o siste-
ma em janeiro de 2011, 
em solenidade conduzida 
pelo presidente do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST) e do Conselho Su-
perior da Justiça do Tra-
balho (CSJT), ministro 
João Oreste Dalazen.

Os preparativos do TRT/CE para 
receber o PJe/JT começaram em se-
tembro de 2010. Magistrados e ser-
vidores foram a Brasília se capacitar 
e advogados foram orientados sobre 
como funcionará o novo sistema. 
Também foram feitas mudanças fí-
sicas na Vara de Caucaia e reforma 
externa do prédio. 

Com o novo sistema, todas as ações 
trabalhistas iniciadas na Vara passaram 
a tramitar de forma eletrônica, trazen-
do mais agilidade e segurança aos au-
tos judiciais. As audiências também fo-
ram totalmente informatizadas, assim 
como a consulta aos processos.

Desembargador Cláudio Pires e Ministro João Orestes 
Dalazen descerram placa inaugural do PJe/JT em Caucaia
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Inaugurada Vara 
do Trabalho e 

instalado PJe/JT 
em Maracanaú

Primeira audiência 
do PJe/JT no Ceará 

termina com acordo
Terminou com acordo a primeira 

audiência do Processo Judicial Ele-
trônico na Justiça do Trabalho do Ce-
ará. Uma conciliação feita em menos 
de 30 minutos colocou fim ao conflito 
trabalhista que travavam desde no-
vembro do ano passado uma empre-
sa de distribuição de frios localizada 
no município de Itapipoca e um esto-
quista. O ex-empregado vai receber 
R$ 5.000 divididos em sete vezes.

Em solenidade que contou 
com a presença do presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT), mi-
nistro João Oreste Dalazen, o 
TRT/CE inaugurou, no dia 23 de 
abril de 2012, mais uma vara do 
trabalho no município de Ma-
racanaú e instalou o processo 
judicial eletrônico (PJe/JT) nas 
duas unidades judiciárias.

Maracanaú é a segunda cida-
de das regiões Norte e Nordeste 
a operar o PJe/JT. 

Em seu discurso, o presiden-
te do TRT/CE, desembargador 
Cláudio Pires, agradeceu ao 
presidente do TST por ter per-
mitido ao Ceará assumir uma 
posição de vanguarda em rela-
ção aos outros Regionais com a 
implantação do PJe/JT. Agrade-
ceu também aos magistrados e 
servidores pelo envolvimento 
nas tarefas que tornaram possí-
vel a instalação do sistema.

Justiça do Trabalho do Ceará instala 
módulo de 2º Grau do PJe/JT

O primeiro processo a tramitar 
em grau de recurso com o Processo 
Judicial Eletrônico (PJe/JT) no TRT 
vai ser julgado pela terceira turma do 
Tribunal. O recurso ordinário, oriun-
do da vara do trabalho de Caucaia, 
foi distribuído eletronicamente para 
o gabinete do desembargador José 
Antonio Parente da Silva, que será o 
relator do caso.

A solenidade de instalação do 
PJe/JT na segunda instância da Jus-
tiça do Trabalho do Ceará ocorreu no 
dia 23 de abril, na Sala de Sessões do 
Tribunal Pleno do TRT/CE, em sole-

nidade que contou com a presença 
do presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e presidente do 
Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho (CSJT), ministro João Oreste 
Dalazen. O TRT/CE é o segundo do 
Brasil a implantar módulo de 2º grau 
do PJe/JT. 

“Somos vanguardeiros do PJe e 
mais ainda, avançamos decidida-
mente para que todos os processos 
em futuro próximo estejam integra-
dos a essa mesma modalidade”, fa-
lou o presidente do TRT/CE, desem-
bargador Cláudio Pires.

Primeira audiência do PJe/JT em Caucaia

Distribuição do primeiro processo em grau de recurso com o PJe/JT no TRT/CE
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Convênios 
e Parcerias
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Instituições lançam Comitê de Trabalho e Justiça no Ceará
O Comitê de Trabalho e Justiça 

(CTJ) foi instalado em junho de 2011. 
O Comitê foi criado para discutir 
questões supra-institucionais afetas 
à Justiça do Trabalho.

Participaram da reunião de insta-
lação do Comitê de Trabalho e Justiça, 
o presidente do TRT/CE, desembar-
gador Cláudio Soares Pires, o secretá-
rio-geral da OAB/CE, Cleto Gomes, o 
procurador-chefe do Ministério Públi-
co do Trabalho da 7ª Região, Nicode-
mos Fabrício Maia, a vice-presidente 
da CAACE – Caixa de Assistência dos 
Advogados do Ceará, Katianne Wirna 
Cruz Aragão, a juíza do Trabalho Gláu-
cia Monteiro, representando a Ama-
tra VII – Associação dos Magistrados 
do Trabalho do Ceará, o presidente da 

Atrace – Associação dos Advogados 
Trabalhistas do Ceará, Marcelo Pi-
nheiro, a presidente do Sindissétima 
– Sindicato dos Servidores da Justiça 
do Trabalho da Sétima Região, Helo-
ísa de Siqueira Felício.

“Nós vamos discutir os grandes 
temas, com relevância no mundo do 
trabalho, e as questões que envol-
vem as instituições aqui reunidas. 
Queremos ser um grupo de estudo 
e debate dessas grandes questões, 
com um papel animador junto a toda 
a comunidade para que a sociedade 
também discuta esses temas”, afir-
mou o presidente do TRT/CE, desem-
bargador Cláudio Pires, indicando 
que a pauta das reuniões deve prever 
temas como acidentes de trabalho, 

com campanha lançada recentemen-
te pelo TST – Tribunal Superior do 
Trabalho, ou campanhas de combate 
ao trabalho escravo e trabalho infan-
til, como vem sendo feito pelo Minis-
tério Público do Trabalho.

Os integrantes do Comitê de Tra-
balho e Justiça terão uma agenda de 
reuniões mensais, em locais diversi-
ficados, com pauta delineada para 
analisar e programar medidas visan-
do melhorar a prestação de serviços 
à população do Ceará. O secretário 
geral da OAB/CE, Cleto Gomes, elo-
giou a iniciativa de criação do referido 
Comitê e anunciou que a instituição 
sempre tem engajamento em ações 
que visem melhorar o atendimento à 
população.
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Escolas públicas debatem noções básicas de direito do trabalho
Cerca de 160 alunos de escolas 

profissionalizantes apresentaram no 
dia 25 de novembro de 2011 os tra-
balhos produzidos durante o projeto 
Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC). Ao 
longo do ano, eles receberam a visita 
de juízes em sala de aula, conheceram 
as ações realizadas pelas Varas do Tra-
balho de Fortaleza e aprenderam no-
ções sobre ética, direitos e cidadania.

A apresentação foi realizada no au-
ditório da Faculdade de Direito Christus. 
Quem compareceu ao local pode acom-
panhar peças de teatro, cordéis e paró-
dias produzidas pelos alunos durante o 
projeto realizado pela Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 7ª Região 
(Amatra7), com apoio do TRT/CE.

Números: Seis escolas profissio-
nalizantes da rede pública estadual 
de Fortaleza participaram do progra-
ma TJC, que beneficiou cerca de três 
mil alunos só em 2011. 

Instituições assinam protocolo de cooperação 
para combater acidente de trabalho no Ceará

Representantes do TRT/CE, da As-
sembleia Legislativa e de outras 25 insti-
tuições municipais, estaduais e federais 
assinaram em maio de 2012 protocolo 
de cooperação técnica com o objetivo 
de reduzir acidentes de trabalho no Ce-

ará. O documento foi assinado durante 
sessão ordinária da Assembleia Legis-
lativa e prevê ações para, por exemplo, 
prevenir doenças ocupacionais e divul-
gar políticas públicas.

As instituições que participam da 

cooperação terão como desafio re-
verter um cenário preocupante. De 
2006 a 2009, os acidentes de traba-
lho no Ceará cresceram 98%, segun-
do o Ministério da Previdência Social. 
Foram 5.965 acidentes de trabalho 
em 2006 e 11.802 em 2009. Para isso 
será formado um grupo de trabalho 
interinstitucional que atuará nos pró-
ximos dois anos.

Um dos gestores regionais do 
Programa Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, o desem-
bargador Francisco Tarcísio Guedes 
Lima Verde Júnior lembrou que 2.496 
trabalhadores morreram no Brasil em 
2009 em decorrência de acidentes de 
trabalho. Outros 723 mil ficaram feri-
dos. “Isso causa um grande sofrimen-
to para o trabalhador, sua família e 
para o próprio empresário, porque na 
maioria das condenações as verbas 
pagas são vultosas”, afirmou.

Desembargador Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior representou 
o presidente Cláudio Pires no ato de assinatura do protocolo
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Uma boa notícia para os credores 
de créditos em precatórios no Estado 
do Ceará foi divulgada em julho de 
2011. O Tribunal Regional do Traba-
lho do Ceará, o Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará e o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região assinaram um 
Termo de Convênio que assegurava 
a manutenção e gestão de listagens 
individuais de precatórios em suas 
respectivas origens.

Com isso, TRT/CE, TJCE e TRF 
passaram a repartir proporcional-
mente os recursos depositados por 
cada ente público devedor nas con-
tas especiais, com seus acréscimos 
legais, cabendo ao Comitê Gestor 
de Contas Especiais, havendo pre-

catórios a pagar, definir e assegurar 
a proporcionalidade no repasse das 
verbas depositadas.

O convênio tinha por base as dis-
posições constitucionais surgidas a 
partir da Emenda Nº 62/2009, que 
regulou o regime especial de paga-
mento de precatórios pelos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. Além 
disso, era levada em consideração, 
também, a Resolução Nº 115/2010, 
do Conselho Nacional de Justiça, que 
dispõe sobre a gestão de precatórios 
no âmbito do Poder Judiciário, que 
permite aos Tribunais, de comum 
acordo, fixar sistema de organização 
de lista de credores.

O convênio entre os Tribunais tam-

bém buscava atender a necessidade e 
o dever de assegurar o repasse propor-
cional das verbas depositadas nas con-
tas especiais, assim como garantir o 
controle social e cronológico das listas 
de inscrição dos precatórios e raciona-
liza sua observância e pagamento.

Também ficou a cargo dos Tribu-
nais, caso houvesse eventuais im-
pugnações à ordem cronológica no 
pagamento de precatórios, resolver 
no âmbito da Presidência de cada 
Tribunal, como seria efetuado o pa-
gamento dos precatórios após ex-
pedir a requisição, observada a lista 
cronológica e demais determinações 
presentes na Constituição Federal e 
Resolução Nº 115/2009 do CNJ.

Tribunais firmam acordo para pagamento de precatórios

Corregedoria Nacional da Justiça e a Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho celebraram convênio 

A Corregedoria Nacional da 
Justiça e a Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho celebraram 
convênio com o objetivo de alinhar 
as ações administrativas e realizar 
atuação precisa e harmoniosa. As-
sinada no mês de julho, a coopera-

ção terá vigência por prazo indeter-
minado.

De acordo com o documento, a 
Corregedoria Nacional de Justiça 
passa a submeter à apreciação da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Tra-
balho, para as providências cabíveis, 

os expedientes relativos ao Judici-
ário do Trabalho. O mesmo ocor-
rerá com as iniciativas em desen-
volvimento na Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho que poten-
cialmente repercutam em outros 
ramos do Poder Judiciário.
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OAB/CE e TRT/CE realizam treinamento 
sobre processo eletrônico 

Advogados cearenses acompa-
nham em março de 2012, na Sala 
do Conselho da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seção Ceará, 
palestra sobre a utilização do Pro-
cesso Judicial Eletrônico na Justiça 
do Trabalho (PJe/JT). A iniciativa 
objetiva preparar os profissionais 
para o novo sistema que unificará 
todo o Judiciário Trabalhista.

TRT/CE institui 
juiz de cooperação 

para acelerar 
andamento de 

processos 
A Justiça do Trabalho do Ceará 

deu mais um passo para melhorar 
a prestação de serviços oferecidos 
à população. Ato publicado no Di-
ário Eletrônico da Justiça do Tra-
balho instituiu a figura do juiz de 
cooperação no Tribunal Regional 
do Trabalho do Ceará (TRT/CE).

Ele terá como uma de suas 
função solucionar um dos gran-
des entraves do Poder Judiciário: 
atrasos na prestação jurisdicional 
provocados por dificuldades de 
comunicação entre tribunais de 
diferentes ramos do Judiciário. 
Para isso, vai promover o diálogo 
entre o TRT/CE e outros tribunais 
norteando suas ações nos princí-
pios da agilidade e da concisão.

Uma das situações na qual 
atuará o juiz de cooperação será 
na ocasião em que for apresenta-
da, repetidamente, uma deman-
da a mais de um órgão do poder 
judiciário: justiças do trabalho e 
comum, por exemplo. Ou então 
quando uma reclamação tenha 
desdobramentos que atinjam 
mais de um ramo do Poder Ju-
diciário. Sem a figura do juiz de 
cooperação, um conflito de com-
petências pode atrasar a solução 
da demanda.

Para realizar um pedido de co-
operação, o juiz não precisará re-
correr a nenhuma forma especial 
de comunicação. Ela poderá ser 
feita por meio de auxílio direto, 
reunião ou apensamento de pro-
cessos, prestação de informações 
ou cartas precatórias ou ato coor-
denado entre os juízes de coope-
ração de dois ou mais tribunais.

Na abertura 
dos trabalhos, 
o presidente 
do Tribunal Re-
gional do Tra-
balho do Ceará 
(TRT/CE), de-
s e m b a r g a d o r 
Cláudio Pires, 
falou sobre a 
importância do 
PJe/JT, sistema 
que substitui o 
papel e ofere-
cerá aos cida-

Desembargador Cláudio Pires foi à OAB/CE falar com advogados sobre processo eletrônico

Desembargador Cláudio Brandão, coordenador do Comitê Gestor 
Nacional do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho

dãos uma Justiça mais célebre e 
acessível. Na ocasião, ressaltou a 
parceria com a Secional Ceará da 
Ordem. “Não há processo sem ad-
vogado e a OAB/CE tem sido nos-
sa parceira. Quando implantamos 
o PJe/TE em Caucaia, a entidade 
nos apoiou oferecendo equipa-
mentos de informática”, ressal-
tou.
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TRT/CE realiza mutirão para cadastrar 
devedores trabalhistas em base de dados

Processos 
Internos

O TRT/CE iniciou em outubro de 
2011 um mutirão para cadastrar em-
presas ou pessoas físicas com débitos 
reconhecidos judicialmente no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. A 
base de dados foi utilizada para emis-
são da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), mais uma ferra-
menta criada para auxiliar quem ven-
ceu uma disputa na Justiça do Trabalho 
a receber os créditos a que tem direito.

Para realizar o cadastramento e 
também para inventariar todos os 
processos em tramitação na 1ª Ins-
tância, o TRT/CE agrupou as Varas do 
Trabalho do Ceará em quatro grupos. 
Nos dias em que era realizado o in-
ventário, não havia audiências, aten-
dimento ao público e outros serviços 
cartorários. Todos os prazos foram 
prorrogados para o primeiro dia após 
o fim do inventário.

Relatórios 
auxiliam cidadão 

a monitorar 
atividades do 

TRT/CE 
Com o objetivo de ampliar o 

acesso de cidadãos às informa-
ções públicas, o Tribunal Regio-
nal do Trabalho do Ceará (TRT/
CE) publicou na internet em abril 
de 2011 os relatórios de gestão 
referentes aos anos de 2010, 
2009 e 2008. Os três documen-
tos apresentavam uma radiogra-
fia completa das principais ações 
executadas pelo Tribunal, despe-
sas classificadas por atividades e 
composição do quadro de servi-
dores e magistrados.

Os documentos já eram enca-
minhados anualmente para ór-
gãos de controle externo, como 
o Tribunal de Contas da União e o 
Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho. Mas pela primeira vez 
foi publicado no site do Tribunal 
para acesso dos cidadãos. Eles 
consolidavam todas as informa-
ções publicadas cotidianamen-
te pelo Tribunal em seu site e 
nos diários Eletrônico da Justiça 
do Trabalho (DEJT) e Oficial da 
União (DOU).

De acordo com o relatório de 
2010, por exemplo, o Tribunal 
havia investido R$ 282,42 mi-
lhões na pacificação de conflitos 
trabalhistas, somados os valores 
gastos com assistência jurídica 
a pessoas carentes, pagamen-
to de servidores e magistrados 
e manutenção das 26 Varas do 
Trabalho espalhadas pelo Ceará. 
O número representava um cres-
cimento de aproximadamente 
20% em relação aos R$ 236,88 
investidos em 2009.

32



33

  

Procedimentos administrativos são unificados
Todos os procedimentos admi-

nistrativos e processuais nas 26 Va-
ras do Trabalho do Ceará passaram 
a ser unificados a partir de agosto de 
2010, como forma de dar celeridade 
e melhoria na prestação dos servi-
ços da Justiça do Trabalho. Esta foi 

a principal conclusão do encontro 
de elaboração do Projeto Meta 5 do 
TRT/CE, que reuniu a Secretaria de 
Gestão Estratégica com os diretores 
de Secretaria das Varas do Trabalho, 
em 20 de agosto.

“Cem por cento das unidades da 
1ª Instância, Capital e Interior, esta-
vam no encontro e o modelo de pa-
dronização de procedimentos a que 
chegamos significa o consenso entre 
eles como sendo o ideal. Afirmava a 
então secretária de Gestão Estratégi-
ca do TRT/CE, Laodicéia Weersma.

Segunda ela, esse consenso em 
torno da gestão de processos de tra-
balho permitiria que o Regional im-
plantasse métodos de gerenciamen-
to de rotinas nas unidades judiciárias 
de 1ª Instância como determinava a 
Meta 5 do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) para 2010. 

O encontro que reuniu os dire-
tores de Secretaria teve duração de 
três dias e foi determinante para que 
se pudesse elaborar o Plano de Pro-
jeto que tem por finalidade reunir to-
das as informações necessárias à sua 
execução. 

Acerca das metas prioritárias, o 
TRT/CE havia decidido incluir no rol 
das metas para cumprimento tam-
bém em 2010 a implantação do mé-
todo de gerenciamento de rotinas 
nas unidades judiciárias de 2º Grau, 
como forma de garantir a agilidade 
nos trâmites judiciais e administrati-
vos, de modo a elevar a produtivida-
de e tornar mais efetiva a prestação 
jurisdicional. Na 2ª Instância, o proje-
to envolvia os gabinetes dos desem-
bargadores, a Secretaria Judiciária, o 
Setor de Recursos, além dos magis-
trados e servidores.

Tribunal altera horário de funcionamento 
para cumprir meta 6 do CNJ

O TRT/CE decidiu alterar o horário 
de funcionamento de suas unidades 
a partir de 1º de outubro de 2010. O 
Tribunal e as Varas do Trabalho passa-
ram a funcionar das 7h30 às 15h30. A 
medida foi aprovada por unanimida-
de pelos desembargadores presen-

tes à sessão do Pleno realizada em 21 
de setembro. O objetivo da medida 
era reduzir o consumo per capita de 
energia, telefone, papel, água e com-
bustível e garantir o cumprimento da 
Meta 6 do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) para aquele ano.

Somente a Divisão de Cadastra-
mento Processual, onde é feito o 
protocolo de processos, teve manti-
do o expediente prolongado até as 17 
horas. 

Com o objetivo de sensibilizar 
diretores e servidores com relação à 
Meta 6 do CNJ - que busca a redução 
de pelo menos 2% do consumo per 
capita de energia, telefone, papel, 
água e combustível, com referência 
ao ano de 2009 - foi realizada no fi-
nal de agosto daquele ano reunião 
na qual se debateu o propósito da 
Administração de assegurar o efetivo 
cumprimento da meta.



34

TRT/CE termina 
primeiro semestre 

de 2011 com 80% de 
metas cumpridas
O TRT/CE terminou o primeiro 

semestre de 2011 com cerca de 80% 
das metas estabelecidas pelo Con-
selho Nacional de Justiça para o ano. 
De acordo com relatório divulgado na 
época pelo CNJ, das cinco metas para 
a Justiça do Trabalho, o TRT/CE já havia 
cumprido integralmente três e 90% de 
uma quarta meta. As metas são ferra-
mentas utilizadas pelos órgãos do Po-
der Judiciário para estimular a melhor 
prestação de serviços à sociedade.

A primeira meta que o TRT/CE já 
havia cumprido integralmente previa 
a implantação de uma unidade de ge-
renciamento de projetos para auxiliar 
na implantação da gestão estratégica. 
No primeiro semestre de 2011, o TRT/
CE criou um Escritório de Projetos 
com a tarefa de realizar a gestão de 
programas e projetos estratégicos. O 

Escritório também trabalha para con-
solidar dentro do Tribunal uma cultura 
de gerenciamento de projetos.

Outra meta na época já concluída 
no TRT/CE tratava da criação de um 
Núcleo de Apoio às Execuções Traba-
lhistas. Ele tinha como objetivo dar 
cumprimento as decisões tomadas 
por magistrados. Cabia ao Núcleo, 
por exemplo, localizar bens penho-
ráveis caso a parte vencida em uma 
disputa trabalhista não cumpra es-
pontaneamente a decisão da Justiça 

Justiça do Trabalho do Ceará publica novo regimento interno
O Tribunal Regional do Trabalho 

do Ceará (TRT/CE) publicou na inter-
net em novembro de 2011 o seu novo 
regimento Interno. O documento 
foi resultado de meses de trabalho 
e tinha como objetivo proporcionar 
melhoras na estrutura e em proce-
dimentos do Tribunal. No regimento 
era possível encontrar o conjunto de 
regras que determinam o funciona-

Publicado manual de procedimentos da 2ª Instância
O TRT/CE iniciou em 9 de fe-

vereiro a distribuição para ser-
vidores do Manual de Procedi-
mentos e Rotinas da Segunda 
Instância. Elaborado por uma 
comissão formada por servido-
res que atuam diariamente com 

do Trabalho do Ceará.
Também havia sido concluída a 

meta que solicitava a implantação de 
pelo menos um programa de esclare-
cimento ao público sobre as funções 
da Justiça do Trabalho. Por meio de 
ações como os programas Mundos do 
Trabalho na Praça (serviços ofereci-
dos à população em praça pública) e 
Trabalhador do Futuro (alunos visitam 
instalações do Poder Judiciário), o 
TRT/CE trabalhava para ampliar capa-
cidade de diálogo com a população.

mento do Tribunal e ações necessá-
rias para o julgamento de processos.

Entre as principais mudanças esta-
va, por exemplo, a dissociação entre a 
Corregedoria e a Presidência, funções 
que eram acumuladas pelo desem-
bargador presidente. No novo regi-
mento, presidente, vice-presidente e 
corregedor serão eleitos individual-
mente para mandatos de dois anos.

O regimento interno passou a ter 
novos capítulos intitulados “Do Tri-
bunal Pleno” e “Das Turmas”. Eles 
reuniam os dispositivos que tratam 
da divisão do Tribunal em três turmas 
de quatro membros cada, suas com-
petências e presidentes. As mudan-
ças foram necessárias, pois, quando 
foi instalado, o TRT/CE ainda não es-
tava dividido em Turmas.

processos judiciais, o documento 
tinha como objetivo melhorar a 
prestação de serviços aos cidadãos 
por meio da uniformização de pro-
cedimentos.

Para produzir o manual, foram 
mapeadas as rotinas de seis seto-

res do TRT/CE: Divisão de Cadas-
tramento Processual, Secretaria 
Judiciária, Presidência, gabine-
tes de magistrados, secretarias 
do Tribunal Pleno e das Turmas e 
Divisão de Acórdãos e Recursos 
Processuais.
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“O Tribunal Regional do Trabalho 
do Ceará assume uma posição de 
vanguarda quando decide investir na 
gestão integrada. Para se confirmar 
isso, é só ver que dos 91 tribunais 
existentes no País, o TRT do Ceará 
é o terceiro a pautar este tema tão 
relevante e essencial para a adminis-
tração judiciária”.

A declaração partiu juiz auxiliar do 
CNJ – Conselho Nacional de Justiça, 
José Eduardo Resende Júnior, titular 
da 21ª Vara do Trabalho de Belo Hori-
zonte, ao iniciar sua palestra durante o 

Encontro da Gestão Integrada da Ad-
ministração Judiciária, promovido pelo 
TRT/CE em 18 de fevereiro de 2011.

O juiz repassou aos participantes do 
encontro informações sobre os avan-
ços na gestão administrativa verifica-
dos no Brasil e até em outros países, 
onde a forma participativa de adminis-
trar resulta em ganhos para a popula-
ção que depende desses serviços.

O encontro, que reuniu desem-
bargadores e juízes da primeira 
instância da Justiça do Trabalho do 
Ceará, buscou dotar a Justiça traba-

lhista de “práticas inovadoras onde 
a premissa central da metodologia é 
a de dar voz e poder de participação 
aos órgãos de primeira instância, 
detentores da maior responsabili-
dade no cumprimento da missão 
institucional do Tribunal e captar a 
experiência, as impressões e as pro-
posições advindas da prática concre-
ta e da troca de experiências”, como 
destacou o presidente do TRT/CE, 
desembargador Cláudio Soares Pi-
res, ao fazer seu pronunciamento na 
abertura do encontro.

Investimento em Gestão Integrada

Servidores do TRT/CE aprendem a se comunicar em Libras 
Para assegurar a deficientes audi-

tivos maior acessibilidade aos serviços 
oferecidos pela Justiça do Trabalho, 
servidores do quadro de pessoal do Tri-
bunal Regional do Trabalho do Ceará 
(TRT/CE) fizeram curso para aprender 

Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). 
Libras: A realização de curso de 

Libras para servidores atende a re-
solução Nº 64/2010 do Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho (CSJT). 
De acordo com a resolução, além de 

capacitar servidores, os órgãos da 
Justiça do Trabalho também terão 
que adaptar conteúdos divulgados 
em portais e sítios eletrônicos para 
garantir acessibilidade a portadores 
de necessidade especiais.
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Ampliação

Posse e promoção 
de magistrados

Foram empossados doze juízes 
removidos de outros regionais e pro-
movidos seis magistrados a titular 
de Vara do Trabalho na gestão 2010-
2012.

Foram empossados os juízes 
André Esteves de Carvalho, Kaline 
Lewinter, Jaime Luis Bezerra Araújo, 
Camila Miranda de Moares, Daiana 
Gomes Almeida, Naira P. Rabelo de 
Alencar, Ronaldo Solano Feitosa, 
Jammyr Lins Maciel, Antonio Cé-
lio Martins Timbó Costa, Karla Yacy 
Carlos da Silva, Ney Fraga Filho, Rai-
mundo Dias de Oliveira Neto.

A titular de Vara, foram promo-
vidos os magistrados Marcelo Lima 
Guerra, Rafael Marcílio Xerez, Milena 
Moreira de Sousa, Antonio Gonçal-
ves Pereira, José Maria Coelho Filho, 
Sandra Helena Barros de Siqueira.

O presidente do Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho (CSJT), 
ministro João Oreste Dalazen, auto-
rizou em julho de 2011 a implemen-
tação de uma série de ações para 
modernizar a Justiça do Trabalho. 
As medidas tinham como objetivo 
adequar a estrutura tecnológica dos 
tribunais aos sistemas em desen-
volvimento para o Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho 
(PJe-JT).

Para acelerar a criação de módu-
los específicos, foi autorizada a des-
centralização de recursos para con-

tratação de fábricas de softwares. As 
empresas especializadas passaram a 
auxiliar o CSJT e atuaram no Tribunal 
Regional do Trabalho de Santa Cata-
rina no desenvolvimento de novas 
funcionalidades para o 2º grau e no 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 
Região (MT) no desenvolvimento de 
algumas funcionalidades imprescin-
díveis para a fase de conhecimento 
de 1º grau e de uma versão simpli-
ficada do módulo de execução. Os 
trabalhos foram supervisionados 
pela coordenação executiva e ge-
rência técnica do PJe-JT. 

Autorizadas ações de modernização 
tecnológica da Justiça do Trabalho

Sancionada Lei 
que cria mais seis 
Varas do Trabalho 

no Ceará 
O Diário Oficial da União do 

dia 30 de maio de 2001 trouxe  
boas notícias para a popula-
ção cearense. Foi publicada a 
sanção da presidenta da Re-
pública, Dilma Rousseff, a Lei 
Nº 12.411 de 27/05/2011, que 
criou mais seis Varas do Traba-
lho no Ceará. Com a medida, o 
estado passará a contar com a 
possibilidade de ter 32 Varas do 
Trabalho: 18 na capital e 14 no 
interior e região metropolitana 
de Fortaleza.

A Lei autorizava a criação de 
quatro Varas em Fortaleza, uma 
Maracanaú e outra em Canindé. 
Também foram criados 12 car-
gos de juiz do Trabalho. 

36



37

Justiça do Trabalho do Ceará investe no 
fortalecimento da Primeira Instância 

Porta de entrada da população 
cearense para a Justiça do Trabalho, 
as Varas do Trabalho ganharam um 
novo reforço desde agosto de 2011. 
Depois de sancionada a lei que auto-
rizou a instalação de mais seis varas, 
após a chegada de seis novos juízes 
e depois de encaminhado para o 
Congresso Nacional projeto de lei 
que prevê outras cinco unidades no 
interior, o Tribunal Regional do Tra-
balho do Ceará (TRT/CE) apostou na 
melhoria da qualidade dos serviços 
por meio da valorização de servido-
res da Primeira Instância com au-
mento da parcela de funções comis-
sionadas destinadas às Varas.

A função comissionada é uma das 
ferramentas utilizadas para valorizar 
e estimular o servidor por tarefas de 

maior grau de responsabilidade que 
a ele são atribuídas. Até maio de 
2008, eram 124 funções destinadas 
aos servidores lotados na primeira 
instância. A partir de agosto de 2011 
eram 234 funções comissionadas 
para aproximadamente 500 servido-
res em atividade nas varas do traba-
lho do Ceará.

Esses servidores lotados nas áre-
as judiciária e administrativa auxi-
liaram os magistrados de primeira 
instância a julgar 40.456 processos 
em 2010. O número equivale a 99% 
das 40.971 reclamações trabalhistas 
apresentadas às Varas por trabalha-
dores e empregadores naquele. A 
política de valorização da Primeira 
Instância também inclui a amplia-
ção do quadro de juízes.

Senado aprova 
ampliação da Justiça 
do Trabalho do Ceará 

O Plenário do Senado aprovou 
em maio de 2012 o projeto de lei que 
amplia a Justiça do Trabalho do Cea-
rá. O texto autoriza a criação de mais 
cinco varas do trabalho no interior 
do estado e região metropolitana de 
Fortaleza, contratação de 40 servi-
dores efetivos de nível superior, 20 
de nível médio, 40 funções comissio-
nadas e cinco cargos em comissão. O 
documento seguiu para a sanção da 
presidente Dilma Rousseff.

As novas varas devem ser instala-
das nos municípios de Aracati, Eusé-
bio, Caucaia, Juazeiro do Norte e So-
bral. A instalação das novas unidades 
e as nomeações estão condicionadas à 
aprovação na lei orçamentária anual.

O projeto de lei havia sido inicial-
mente apresentado pelo TST à Câ-
mara dos Deputados. 

TRT/CE inaugurou duas 
varas do trabalho em Fortaleza

O TRT/CE inaugurou em 30 de se-
tembro de 2011 mais duas varas do 
trabalho em Fortaleza. A população 
da capital cearense passou a contar 
com 16 unidades judiciárias de pri-
meira instância para solucionar con-
flitos trabalhistas. 

A 15ª Vara do Trabalho ficou sob a 
responsabilidade do juiz do trabalho 
João Carlos Uchoa, que respondia pela 
9ª Vara do trabalho de Fortaleza. A 16ª 
Vara do Trabalho passou a ser coorde-
nada pela juíza Aldenora Siqueira, que 
era juíza titular em Baturité.

Desembargador Cláudio Pires discursa durante inauguração das 15ª e 16ª Varas do Trabalho da Capital
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Nova Turma inicia julgamentos
Trabalhadores e empregado-

res passaram a contar com uma 
nova turma de desembargadores 
do Tribunal Regional do Trabalho 
do Ceará (TRT/CE) para julgarem 
conflitos trabalhistas. Em 30 de 
janeiro de 2012, a 3ª Turma do 
TRT/CE realizou sua primeira ses-
são de julgamentos. Ela passou a 
ter como missão solucionar con-
flitos trabalhistas envolvendo, por 
exemplo, acidentes de trabalho e 
o regime jurídico dos trabalhado-

res de municípios.
A criação da nova turma foi 

uma das consequências da expan-
são do quadro de desembarga-
dores do TRT/CE, decorrente de 
seis cargos criados com a Lei Nº 
11.999/2009. Destes, três já ha-
viam sido providos. A promoção 
mais recente até aquele momen-
to e que possibilitou a criação da 
nova turma foi a do magistrado 
Francisco Tarcísio Guedes Lima 
Verde Junior.

Novos 
desembargadores 

tomam posse
Em 17 de outubro de 2011, tomou 

posse como novo desembargador 
do TRT/CE o magistrado Francisco 
Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior. 
Ele foi nomeado para o cargo pela 
presidente Dilma Rousseff pelo cri-
tério de merecimento.

Francisco Tarcísio Guedes Lima 
Verde Júnior ingressou na magistra-
tura em 1988 como juiz do Trabalho 
substituto. Foi titular das varas do 
Trabalho de Crato, Sobral, 5ª Vara 
de Fortaleza e Caucaia. Ele se for-
mou em direito pela Universidade 
Federal do Ceará em 1982. Antes de 
ingressar na magistratura, traba-
lhou como advogado por dois anos 
e como promotor de Justiça do Es-
tado do Ceará por quatro anos.

O Plenário do Tribunal Regional 
do Trabalho do Ceará (TRT/CE) se 
reuniu no dia 3 março de 2012 para 
dar posse ao desembargador Plau-
to Carneiro Porto. Ele foi nomeado 
pelo critério de antiguidade pela 
presidente Dilma Rousseff no dia 1º 
de março e terá como desafio jul-
gar média de 700 novos processos 
judiciais a cada ano.

Desde novembro, Plauto Carnei-
ro Porto atuava como juiz convoca-
do ao Pleno do TRT/CE, conciliando 
as atividades da 2ª instância com os 
processos da 6ª Vara do Trabalho 
de Fortaleza. Na segunda instância, 
era um dos integrantes da 3ª Turma 
do TRT/CE, que iniciou julgamento 
em janeiro deste ano.

Antes de ser convocado para 
o Pleno do TRT/CE, o magistrado 
foi titular de varas do trabalho nos 
municípios de Crato, Limoeiro do 
Norte e Fortaleza (6ª Vara). Ele co-
meçou sua trajetória na Justiça do 
Trabalho em 1975, quando ingres-
sou como servidor.

Posse do desembargador Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior

Posse do desembargador Plauto Carneiro Porto
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Obras corrigiram defeitos no edifício Dom Hélder Câmara 
Os trabalhadores, empregadores, 

advogados, magistrados e servido-
res que frequentam cotidianamen-
te o Fórum Autran Nunes tiveram 
solucionada uma de suas principais 
demandas. Após notificação do Tri-
bunal Regional do Trabalho do Ceará, 
a empresa responsável pela constru-
ção do Edifício Dom Hélder Câmara 
realizou obras para solucionar os de-
feitos existentes no prédio.

Para notificar a empresa, a Secre-
taria de Administração, Orçamento e 
Finanças e a Divisão de Engenharia 
do TRT/CE realizaram, em parceria, 
um relatório sobre todos os proble-
mas do edifício. Foram constatadas, 
por exemplo, falhas na fixação de 
peças da fachada do prédio, infiltra-
ções, rachaduras nos pisos dos can-
tos do edifício e oxidação em bases 
metálicas.

Atualmente, cerca de 2.000 pes-
soas circulam diariamente pelo Fó-

rum Autran Nunes. Lá estão con-
centradas as unidades judiciárias e 
administrativas da Justiça do Traba-

O Tribunal Regional do Trabalho 
do Ceará (TRT/CE) realizou obras 
para beneficiar magistrados, servi-
dores, advogados e jurisdicionados 
que circulam pelo prédio sede. 

Quatro obras foram realizadas 
no anexo 2. Entre elas, a reforma no 
telhado do prédio, para impermea-
bilizar o local e permitir que ele seja 
utilizado como abrigo em caso de in-
cêndios. No térreo, foi instalado novo 
banheiro adaptado aos portadores 
de necessidades especiais. Foi tam-
bém construída guarita no subsolo e 
banheiro na Comunicação Social.

No anexo 1 também foi feita re-
forma e impermeabilização da co-
bertura. 

No prédio sede, reforma na copa 
da Presidência, na sala de Sessões do 
Tribunal e instalação da galeria dos 
ex-presidentes.

Obras também na 
Sede do TRT/CE

lho do Ceará que mais recebem pes-
soas. Confira abaixo algumas fotos 
do início das obras.
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Reformas na faixada do prédio do Fórum Autran Nunes

Reformas nas instalações do Tribunal Pleno

Galeria dos presidentes
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Comunicação
Social
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A Comunicação Social do TRT/CE 
atuou no sentido de repassar às reda-
ções de jornais, blogs e emissores de 
rádio e televisão do Ceará informa-
ções por meio de notas e entrevistas, 
com dirigentes e juízes desta Corte, 
enfatizando as ações de interesse da 
Justiça Trabalhista cearense.

Durante a gestão 2010-2012, foi 
mantida a produção do programa DE 
FATO E DE DIREITO, produzido em 
parceria com a TV Ceará. Com edição 
semanal e meia hora de duração, o 
programa leva informações sobre 
direitos trabalhistas a todo o Estado 
do Ceará. O programa é exibido pela 
TV Ceará, TV Assembleia e pela TV 
Fortaleza. Foram exibidos 104 pro-
gramas.

Foi firmada parceria com 16 rá-
dios da Capital e Interior do Estado 
para a transmissão dos spots intitu-
lados MINUTO DO TRABALHO, que 
têm como objetivo tirar dúvida da 
comunidade com relação a direitos 
dos trabalhadores. Os 40 temas fo-
ram veiculados diariamente durante 
todo o ano de 2011.

Nesta gestão, o informativo im-
presso Folha 7 teve 6 edições publi-
cadas em 2010, 6 edições em 2011, 
e 4 edições em 2012 (até abril), cada 
uma com tiragem de 1.250 exempla-
res. Produzido especialmente para 
o jurisdicionado, a distribuição do 
Folha 7 ampliou seu âmbito de ação, 
abrangendo o público interno, depu-
tados e senadores do Ceará, verea-
dores de Fortaleza, ministros do TST, 
presidentes dos demais TRTs e ser-
vidores e magistrados aposentados. 
Além disso, todas as edições do infor-
mativo passaram a ficar virtualmente 
disponíveis no site do TRT-CE.

Nas campanhas educativas e 
de divulgação de serviços, cursos e 

eventos, foram criadas e produzidas 
cerca de 80 peças publicitárias, entre 
cartazes, folders, panfletos, cartilhas, 
banners em lona e banners virtuais 
(para internet e intranet).

Foram registradas no ano de 2011 
um total de 300 matérias veiculadas 

por meio eletrônico em nosso portal 
(www.trt7.jus.br), o que representou 
um aumento de 49,25% em relação 
ao ano de 2010. Já na intranet, foram 
postadas 518 notícias, o que repre-
sentou um aumento de 77,39% em 
relação ao ano anterior.

Comunicação do 
Tribunal amplia 

áreas de atuação
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dia 23 de abril
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Aprovada Política de Comunicação 
Social para a Justiça do Trabalho

O Conselho Superior da Justi-
ça do Trabalho (CSJT) aprovou em 
17 de junho de 2011 resolução que 
instituiu a Política Nacional de Co-
municação Social da Justiça do Tra-
balho de primeiro e segundo graus. 
O documento trazia objetivos e di-
retrizes que deveriam ser seguidos 
na elaboração e execução de ações 
de Comunicação Social.

De acordo com a Resolução, os 
Tribunais Regionais do Trabalho 
deveriam dar amplo conhecimen-
to à sociedade das decisões judi-
ciais e administrativas. Além disso, 
deveriam divulgar os direitos do 
cidadão e os serviços colocados à 
disposição da sociedade.

A Resolução também previa a 
utilização de diversas ferramentas 
tecnológicas de divulgação, a ade-
quação de mensagens a diferentes 
públicos e o uso de meios de aces-
sibilidade. Os Órgãos da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo 
graus também deveriam estabele-

cer orçamento, em rubrica própria, 
para as ações de Comunicação So-
cial, observada a racionalidade na 
aplicação de recursos públicos.

Os setores de Comunicação So-
cial passavam a ter a responsabili-
dade de gerenciar o fluxo de infor-
mação com os públicos interno e 
externo, em áreas de atuação como 
Divulgação, Imprensa, Comunicação 
Interna, Marketing e Publicidade.

Para coordenar as ações de Co-
municação Social em nível nacio-
nal, foi instituído o Comitê Gestor 
de Comunicação Social da Justiça 
do Trabalho, que deveria orientar 
os tribunais na elaboração de pla-
nejamentos anuais.

A Resolução, aprovada por una-
nimidade, foi apresentada pelo 
presidente do CSJT, ministro João 
Oreste Dalazen, e foi resultado de 
proposta elaborada por Grupo de 
Trabalho instituído em abril de 2011, 
composto por assessores de Comu-
nicação Social do CSJT, TST e TRTs.

No microblog Twitter, foram pos-
tadas cerca de 440 mensagens até 
abril de 2012. O número de segui-
dores do perfil do TRT-CE subiu para 
3.600 usuários.

No canal do TRT-CE no portal de 
vídeos You Tube, onde estão disponi-
bilizados alguns dos programas “De 
Fato e de Direito”, foram registradas 
mais de 13.400 exibições até abril de 
2012. 

A Assessoria de Comunicação So-
cial também monitorou as matérias 
publicadas na imprensa do Ceará e 
do Brasil que trataram do TRT-CE. 
Em 2011, o clipping catalogou 1.263 
inserções, sendo 25% no meio im-
presso e 75% em meio virtual (sites 
e blogs). Este número representa um 
crescimento de 260,65%, e o grande 
aumento foi devido a uma nova me-
todologia de busca de matérias, que 
passou a incluir a web. Quanto à aná-
lise qualitativa dessas matérias, 76% 
tiveram um enquadramento avalia-
do em positivo, 16% neutro e 7% ne-
gativo. Já no ano de 2012, o clipping 
havia catalogado a inserção de 420 
notícias sobre o Tribunal nas mídias 
local e nacional, até o mês de abril.

Gravação do programa De Fato e de Direito
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Aproximação 
com a Sociedade

Justiça do Trabalho promoveu Mundos do Trabalho na Praça 3
“Estamos fazendo história no mo-

mento em que reunimos as institui-
ções públicas para prestar serviços 
à nossa população. Instaladas em 
praça pública, sem burocracia”. A 
afirmação foi feita pelo desembarga-
dor federal José Antonio Parente da 
Silva, diretor da Escola Judicial, que 
representou o Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará, durante a abertu-
ra do Programa Mundos do Trabalho 

na Praça 3 em 24 de maio de 2011
Ele ressaltou a importância do 

evento para a sociedade cearense, 
especialmente pelas parcerias es-
tabelecidas entre as instituições fe-
derais, estaduais e municipais que 
estiveram no Centro de Fortaleza, 
prestando serviço à comunidade 
como, por exemplo, emissão de RG, 
CPF e Carteira de Trabalho, bolsa de 
emprego on-line, oficinas temáticas, 

programas de qualificação, benefí-
cios e outras atividades. 

Além do atendimento na Praça 
do Ferreira, a programação do Mun-
dos do Trabalho na Praça também 
ocupou espaços no entorno, como o 
auditório da Associação Cearense de 
Imprensa, Centro Cultural do Banco 
do Nordeste, Museu do Ceará, So-
brado José Lourenço e SESC Centro 
com palestras e oficinas. 

TRT/CE promove palestra de servidor
Com o objetivo de criar ambiên-

cia para o debate e a reflexão sobre 
o comportamento das pessoas dian-
te dos desafios da sociedade con-
temporânea, o Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará realizou em 4 de 
março de 2011 mais uma edição do 
projeto “TRT do Bem”.

A palestra “Como ver a vida com 
outros olhos”, proferida por Paulo Ri-
beiro Cardoso, servidor aposentado 
do TRT/CE, fez parte do calendário 
de atividades que o Tribunal realizou 
para que servidores, magistrados e 
convidados tratassem de temas que 
agregam valor à vida pessoal, a partir 

de experiências e exemplos de vida 
que permitiam visualizar novas refe-
rências e valores.

Paulo Cardoso é advogado, aca-
dêmico de Educação Física e perdeu 
a visão aos 28 anos de idade, em um 
acidente, ocorrido há treze anos, 
quando treinava ciclismo.

42

Auditório do Tribunal Pleno lotou para ouvir o servidor Paulo Ribeiro Cardoso
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Fórum recebe unidade do Sine/IDT
Os trabalhadores cearenses que 

frequentam o Fórum Autran Nunes 
puderam contar em março de 2011 
com novos serviços de encaminha-
mento ao emprego e qualificação 
profissional. O prédio do Tribunal Re-
gional do Trabalho do Ceará recebeu 
os serviços do Sistema Nacional de 
Emprego e Instituto de Desenvolvi-
mento do Trabalho (Sine/ IDT).

A nova unidade do Sine/IDT tem 
aproximadamente 1.300 m² em um 

edifício localizado em um dos locais 
com maior circulação de pessoas do 
centro de Fortaleza.

Com a chegada do Sine/IDT ao 
Fórum Autran Nunes, o cidadão que 
ia ao local passou a encontrar servi-
ços relacionados a todas as etapas 
da vida profissional: da qualificação 
para o primeiro emprego à aposen-
tadoria; da formalização de empre-
endimento individual à resolução de 
conflitos trabalhistas. 

Justiça Trabalhista 
é tema de aulas em 

escola no Ceará
Os alunos da Escola Estadual 

Bárbara de Alencar participaram 
em 2011 de um projeto pioneiro. 
Uma parceria entre o TRT/CE e a 
escola localizada no bairro Var-
jota, em Fortaleza, permitiu in-
cluir disputas entre empregados 
e empregadores solucionadas 
pela justiça e que fizeram parte 
da história do Ceará no conteúdo 
ensinado em sala de aula. 

Intitulado “Trabalhador do 
Futuro: Educação para a Cidada-
nia”, o projeto tinha como obje-
tivo preparar professores para 
articularem temas comuns ao 
mundo do trabalho e à Justiça do 
Trabalho às disciplinas já presen-
tes no currículo escolar. 

O projeto foi coordenado pelo 
Memorial do TRT/CE.

Governador Cid Ferreira Gomes participou da inauguração da nova unidade do Sine/IDT
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TRT/CE cria 
biblioteca virtual 
de artigos sobre 

Direito do Trabalho
Magistrados, servidores, advo-

gados, procuradores e outros pro-
fissionais de direito passaram a ter a 
disposição uma nova ferramenta de 
consulta para ampliarem conheci-
mentos jurídicos. O Tribunal Regio-
nal do Trabalho do Ceará (TRT/CE) 
disponibilizou na internet os artigos 
de maior repercussão publicados em 
revistas especializadas Direito do 
Trabalho. As publicações ficarão dis-
poníveis no site da Escola Judicial do 
TRT/CE.

Para encontrar os artigos é pre-
ciso acessar o site www.trt7.jus.br/
escolajudicial e clicar nos menus Pro-
dução Científica e em seguida em Ar-
tigos.

Alunos de ensino médio visitam Justiça do Trabalho do Ceará
Um grupo de 150 alunos de ensino 

médio de Fortaleza trocou, em agos-
to de 2011, a sala de aula pelas ins-
talações do prédio sede do Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará TRT/
CE. Eles assistiram palestra sobre os 
serviços oferecidos pela Justiça do 
Trabalho à população cearense, visi-
taram o Memorial do TRT/CE e uma 
exposição de fotos que articulava a 
cidade de Fortaleza a locais de traba-
lho em décadas passadas.

A visita dos alunos fez parte do 
projeto Trabalhador do Futuro, rea-
lizado pela Diretoria de Documenta-
ção e pelo Memorial do TRT/CE com 
o objetivo levar esclarecimentos aos 
cidadãos sobre as funções e ativida-
des da Justiça do Trabalho. Ele tam-
bém estava articulado com a Meta 4 
do estabelecida pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) para o Poder 
Judiciário em 2011.

No biênio 2010-2012 também fo-
ram realizadas 27 visitas de diversas 
instituições de ensino superior da 
capital. Os alunos, em sua maioria 
do curso de direito, foram recebidos 

pela equipe do cerimonial do TRT/CE  
dentro do programa Visita Orienta-
da. Os alunos assistiram uma sessão 
do Pleno e visitam as instalações do 
Tribunal.

A Biblioteca Aderbal Nunes 
Freire modernizou seus serviços e 
realizou reforma em sua estrutura.

Como parte das inovações, 
agora o usuário pode  realizar as 
renovações dos empréstimos re-
motamente a qualquer hora e em 
qualquer lugar por meio de dispo-
sitivos móveis, como celular, pda, 
smartphone, tablet e outros, desde 
que acessem a internet.

Já no seviço de empréstimo de 
material via malote, a solicitação é 
feita eletronicamete na página da 
Biblioteca o encaminhamento do 
material é feito pelo malote para 
as varas e setores do Fórum Autran 
Nunes e varas do interior.

As ações da Biblioteca para de-

mocratizar o acesso ao conheci-
mento colabora com as ações da 
Escola Judicial no que tange a ca-
pacitação e educação continuada 
dos magistrados e servidores.

Dentre as várias campanhas de 
arrecadação de livros pelos servi-
dores com o objetivo de colaborar 
com comunidades menos favo-
recidas, a Biblioteca realizou em 
2011 doação de livros ao Centro 
Cultural Bom Jardim.

Biblioteca 
moderniza serviços 
e amplia doações
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TRT e OAB/CE 
inauguram sala 
para advogados

Os advogados que atuam na Justi-
ça do Trabalho contam com um novo 
espaço de trabalho para exercerem a 
defesa de empregadores e trabalha-
dores. O Tribunal Regional do Traba-
lho do Ceará (TRT/CE) e a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seccional Cea-
rá (OAB/CE) inauguraram, no dia 25 
de maio de 2012, na sede do Tribunal, 
uma sala para os profissionais do Di-
reito. Com mesas de trabalho e com-
putador, o espaço está localizado no 
3º andar do Anexo I do Tribunal.

Durante a inauguração, o presi-
dente do TRT/CE, desembargador 
Cláudio Pires, destacou o aspecto 
simbólico da nova sala. “O profissio-
nal do Direito, a partir de hoje, tem 
seu próprio local de referência e de 
apoio dentro do próprio Tribunal”.

Campanha 
arrecadou livros 
para escola rural
O Tribunal Regional do Ceará 

(TRT/CE) realizou uma campanha 
para arrecadar livros de literatura in-
fantil e infanto-juvenil para uma es-
cola pública localizada na zona rural 
de Crateús. Magistrados, servidores, 
advogados e estudantes contribuir 
am com doações de vários livros. 

A solicitação foi encaminhada 
pela Escola de Cidadania José de 
Araújo Veras ao Tribunal por meio do 
“Fale Conosco”, do site TRT/CE. Após 
ler uma notícia de que outra unidade 
de Justiça do Trabalho havia feito do-
ações para uma biblioteca pública, a 
professora Francisca Paiva decidiu fa-
zer a solicitação. “Nossos alunos têm 
muita vontade de ler, mas falta mate-
rial em nossa biblioteca”, afirmou. 

Estação Trabalho comemorou 
um ano de atividades e homenageou 

presidente do TRT/CE

Para comemorar o primeiro ani-
versário de funcionamento do Pro-
jeto Estação Trabalho, o Governo 
do Estado do Ceará, por meio da 
Secretaria do Trabalho e Desen-
volvimento Social (STDS), realizou 
no dia 16 de maio, no auditório do 
Sine-IDT localizado no Fórum Au-
tran Nunes, solenidade para ho-
menagear o presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT/CE), de-
sembargador Cláudio Pires.

Desde maio do ano passado, a 
Justiça do Trabalho cearense dispo-
nibiliza dois pavimentos do Fórum 
Autran Nunes, uma área de 1.230 
metros quadrados, para as instala-
ções da Estação Trabalho. Fruto de 
uma parceria entre o TRT/CE e o 
Governo do Estado, a iniciativa per-
mite que trabalhadores recebam 
atendimento rápido e personaliza-
do da unidade do Sistema Nacional 
de Emprego do Instituto de Desen-
volvimento do Trabalho (Sine/IDT).

Ao agradecer a honraria, o de-
sembargador disse que com a ini-
ciativa o TRT/CE agiu apenas como 

facilitador para que o sonho de 
milhares trabalhadores desem-
pregados de retornar ao merca-
do de trabalho se concretizasse. 
“Um sonho que as estatísticas 
demonstram que se transformou 
em um grande sucesso. Olhar es-
ses números significa que 200 mil 
trabalhadores abdicaram do seu 
esforço pessoal e vieram buscar 
socorro aqui nesta casa”, afirmou.

Para o secretário-executivo da 
STDS, Marcelo Sobreira, a iniciati-
va foi fundamental para inserir mi-
lhares de trabalhadores no merca-
do de trabalho. “Esse exemplo aqui 
da Estação Trabalho, com essa par-
ceria tão saudável, será expandido 
para as grandes cidades do Ceará”, 
disse o secretário.

Durante o evento foram apre-
sentados os resultados da Estação 
Trabalho. Em apenas um ano de 
funcionamento, a unidade insta-
lada no Fórum Autran Nunes foi 
responsável pela inserção de mais 
de 8.500 pessoas no mercado de 
trabalho cearense. 

Desembargador Cláudio Pires recebe honraria do Governo do Estado



46

Cerca de 150 professores de esco-
las públicas profissionalizantes loca-
lizadas em Fortaleza participam em 
março de 2012 do II Seminário de Ca-
pacitação de Multiplicadores do pro-
grama Trabalho, Justiça e Cidadania 
(TJC). Durante dois dias, eles apren-
deram com juízes, procuradores e 
advogados noções básicas de Direito 
para repassarem aos seus alunos em 
sala de aula.

Durante o seminário, professores 
participaram de seis atividades co-
ordenadas pela Associação dos Ma-
gistrados da Justiça do Trabalho da 
7ª Região (Amatra 7): dois módulos 
sobre noções de direito do trabalho, 
um sobre meio ambiente do trabalho 
e assédio moral, outro sobre seguran-
ça e saúde do trabalhador e a atuação 
do Ministério Público do Trabalho, 
um módulo sobre direitos e garantias 
fundamentais e oficinas.

Participam do programa Trabalho, 
Justiça e Cidadania seis escolas pro-
fissionalizantes de Fortaleza: Mário 

Alencar, no Conjunto São Cristóvão; 
Onélio Porto, no José Walter; Paulo 
Petrola, no Planalto das Goiabeiras; 
Joaquim Moreira de Sousa, na Paran-
gaba; Maria José Medeiros, no Pa-
picu; e Júlia Giffoni, no Dom Lustosa.

Para a representante da Secreta-
ria de Educação do Governo do Esta-
do do Ceará, Maria do Socorro San-
tos, a participação das escolas tem a 
capacidade de despertar nos alunos 
o interesse pelo Direito e pela ma-
gistratura. “O programa também faz 
com que informações sobre direitos 
básicos repassadas por professores 
aos alunos cheguem rapidamente às 
famílias e às comunidades”, afirmou.

O seminário de capacitação faz 
parte da primeira fase do TJC. Nas 
etapas seguintes, juízes e outros 
profissionais do Direito devem ir às 
escolas para dialogar com os alunos. 
Também estão previstas visitas dos 
estudantes a unidades do TRT/CE 
para conhecerem o funcionamento 
da Justiça do Trabalho. 

Professores de escolas públicas participam 
de seminário sobre Direito do Trabalho 

Professores recebem cartilha sobre saúde e segurança no trabalho
O Tribunal Regional do Trabalho 

do Ceará distribuiu para professores 
de escolas públicas profissionalizan-
tes de Fortaleza cartilhas que orien-
tam sobre saúde e segurança de tra-

balhadores na construção civil. Os 
educadores receberam o material 
durante o II Seminário de Capacita-
ção de Multiplicadores do programa 
Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC). 

O material de 
divulgação in-
tegra o Progra-
ma Nacional de 
Prevenção de 
Acidentes de 
Trabalho, lan-
çado pelo Tri-
bunal Superior 
do Trabalho 
(TST) e pelo 
Conselho Su-
perior da Justi-
ça do Trabalho 

(CSJT) em maio de 2011.
A cartilha, publicada no site do 

TRT/CE, foi produzida pelo Serviço 
Social da Indústria (Sesi) e apresenta 
informações para empresários e tra-
balhadores adotarem práticas que 
permitam criar uma cultura de pre-
venção de acidentes e a utilização 
de medidas que tornem o ambiente 
de trabalho mais seguro e saudável.

Além de integrar o Programa Na-
cional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, a cartilha distribuída aos 
professores também será utilizada 
como material de estudo no progra-
ma Trabalho, Justiça e Cidadania em 
2012. O contéudo aprendido nas car-
tilhas e nos seminários será repassa-
do aos alunos nas salas de aula.
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Fórum Autran Nunes realiza 
solenidade de hasteamento da bandeira 

Magistrados, advogados, servi-
dores e convidados participaram da 
solenidade de hasteamento da ban-
deira no Fórum Autran Nunes, onde 
funcionam as Varas do Trabalho da 
Capital. A cerimô-
nia cívica, que faz 
parte do calendá-
rio oficial da Justi-
ça do Trabalho do 
Ceará, é realizada 
todos os meses.

As solenidades 
são coordenadas 
pelo diretor do Fó-
rum, juiz Judicael 
Sudário de Pinho, 
titular da 1ª Vara 

TRT/CE realiza 
palestra em 

penitenciária

As detentas do Instituto Penal 
Auri Moura Costa receberam a vi-
sita de uma equipe de servidores e 
magistrados do TRT/CE. Foram rea-
lizadas apresentação de vídeos, pa-
lestras e debates sobre responsabili-
dade socioambiental e a importância 
da leitura. As atividades integraram a 
programação para Semana Nacional 
do Livro, parceria da Biblioteca com 
a Comissão de Gestão Socioambien-
tal (Ecosétima).

A Justiça do Trabalho do Ceará 
doou à biblioteca do instituto apro-
ximadamente 164 livros arrecadados 
entre magistrados e servidores. Entre 
as obras estavam enciclopédias de co-
nhecimentos gerais, livros de literatu-
ra, livros da área de ciências humanas, 
sobre saúde e direitos do cidadão, 
além de revistas e livros infantis.

Outra publicação distribuída entre 
as detentas foi “A cartilha da mulher 
presa”. Ela foi elaborada por juízas cri-
minais e de execução penal de diversas 
varas criminais brasileiras e publicada 
pelo Conselho Nacional de Justiça em 
junho de 2010. O documento tem in-
formações sobre direitos e deveres 
das mulheres presas, dicas de saúde e 
endereços e telefones úteis.

do Trabalho de Fortaleza. Uma delas-
contou com a presença dos dirigen-
tes do Movimento Nova Advocacia, 
entidade que congrega 50 advoga-
dos em início de carreira.
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