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Apresentação
Finda nossa gestão, oportuno
que tomemos do momento para
fazer um ligeiro balanço de todo
o período, buscando retratar os
aprendizados e desafios com os
quais nos defrontamos nesses dois
anos à frente da Presidência do
TRT - 7ª Região.
Uma tarefa a que me dispus, assim o fazendo com a consciência
de que o processo é, a um só tempo, de realização e de aprendizado,
pois, como ensina Paulo Freire,
“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho
caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar”.
Um sonho, sim, mas também
uma grande responsabilidade. A
responsabilidade de bem gerir este
valoroso Tribunal. Uma responsabilidade da qual – espero – tenha me desincumbido a contento,
valendo-me dos aprendizados acumulados durante a caminhada.
A proposta da presente Revista
consiste, justamente, em permitir
que você, leitor, tenha uma melhor
compreensão de tudo o que se
passou durante o biênio, podendo,
assim, formar seu próprio juízo de
valor sobre a gestão que se encerrou, situando-se num panorama
contextualizado e reflexivo sobre
o que pudemos e o que não pudemos fazer nesses dois anos de
intenso trabalho e dedicação.
Bem sabemos que o leito natural do magistrado é o de julgador.
Mas somos convocados, em algumas ocasiões, a assumir as funções
de administrador. E dentre essas
funções, a Presidência, sem dúvida,
está entre as mais desafiadoras. Em
razão dela, ora somos saudados
efusivamente, ora incompreendidos. É a sina de quem tem compromisso com a instituição. Sobretudo,
daqueles que têm um compromisso
com seus valores, entendendo que

nós passamos e passaremos, mas a
instituição permanece.
Mas uma conclusão já é possível tirar, sem necessidade de maior
avanço: descobri, à frente da Presidência deste Regional, a valiosa
equipe que temos à nossa disposição; uma equipe que me permitiu
chegar ao final do caminho com
muitíssimo a agradecer e nada de
que me queixar. Foi um período de
grande aprendizado e de descobertas. De descobrir, inclusive, aquilo
que não sabia ainda ser capaz; de
encontrar a magistrada atrás de
uma administradora e a administradora por detrás da magistrada que
há 24 anos tenta exercer, da melhor
forma possível, o seu múnus.
Foi um período em que procurei conjugar ação e reflexão; olhar
para cada processo como a coisa
mais importante a se fazer; a doar
meu tempo à Presidência, ora privando-me de outros projetos e dos
assuntos e interesses pessoais; ora
sacrificando a atenção e o convívio
de amigos e familiares.
Quero agradecer, mais uma vez,
à generosidade e paciência de meus
pares e dos servidores que entenderam nossa proposta, aliando-se,

com afinco e dedicação, na consecução da tarefa de bem administrar. Foi um tempo muito feliz para
mim. Como costumo dizer aos
mais próximos, viver com sabedoria pode ser mais simples do que
parece: consiste em manter o que
está dando bons frutos, modificar
o que não vai bem e extirpar o que
não agrega e não contribui para o
melhoramento individual e coletivo.
Espero, enfim, ter contribuído para o aperfeiçoamento desta
Instituição que tanto prezo e, em
especial, para os elevados fins que
movem a Justiça do Trabalho. Se
acertamos mais do que erramos, a
posteridade o dirá. Como afirmei
alhures, nosso rogo é o de que
nossos erros, quando ocorrerem,
jamais sejam tributados à falta de
consciência. Minha consciência de
ter entregado a melhor parte de
mim é o travesseiro em que repouso todas as noites.
A todos os que fazem a Justiça
do Trabalho do Ceará, magistrados, servidores, procuradores, advogados, auxiliares e jurisdicionados, muito obrigada!
Roseli Alencar
Presidente do TRT/CE
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Posse: o início de um grande
desafio à frente do TRT do Ceará
O Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará elegeu,
em dez de abril do 2012, os
três desembargadores que
iriam dirigir a instituição até
junho de 2014. A desembargadora Maria Roseli Mendes
Alencar foi eleita por unanimidade.
Para a Vice-Presidência
e para a Corregedoria Regional foram eleitos, respectivamente, os desembargadores Francisco Tarcísio
Guedes Lima Verde Júnior
e Maria José Girão.
Posse: A nova administração do TRT/CE tomou
posse em cerimônia realizada no dia 14 de junho de
2012, em sessão solene do
6

Tribunal Pleno do TRT/CE.
“Será nossa preocupação
constante cuidar de uma Justiça mais célere, de processos com duração razoável,
condizente com a demanda
e necessidades da sociedade”, afirmou em seu discurso de posse a presidente do
TRT/CE, desembargadora
Roseli Alencar. Ela também
destacou que trabalharia no
aprimoramento das gestões
estratégica e por competências na Justiça do Trabalho
do Ceará.
Ao assumir o TRT/CE,
a desembargadora Roseli
Alencar tinha sob sua responsabilidade um Tribunal
com 29 varas do trabalho

em funcionamento em treze municípios e autorização para instalar mais oito
unidades. Juntas, as unidades judiciárias de primeira instância recebiam, por
ano, uma média de 45 mil
novas reclamações trabalhistas para solucionar.
Na segunda instância,
eram cerca 10 mil novos
processos por ano para serem solucionados, por um
grupo de nove desembargadores e três juízes convocados. Já na primeira instância, o TRT/CE possuía 58
juízes titulares e substitutos.
Outros 1.013 servidores
auxiliavam na resolução de
conflitos trabalhistas.

Perfil da Justiça
do Trabalho do Ceará
O Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará atualmente é composto por 14
desembargadores. São onze
desembargadores de carreira, dois provenientes do
Ministério Público e um da
advocacia.
A Justiça do Trabalho
do Ceará possui 37 varas do
trabalho. São 18 em Fortaleza e 19 localizadas nos municípios de Caucaia (2), Maracanaú (2), Crato, Juazeiro
do Norte (2), Sobral (2),
Aracati, Baturité, Crateús,
Iguatu, Limoeiro do Norte,
Pacajus, Quixadá, Tianguá,
Eusébio e São Gonçalo do
Amarante. Todos os 184
municípios cearenses estão

sob a jurisdição de alguma
vara trabalhista. O jurisdicionado ainda dispõe de um
posto avançado no município de Maranguape.
Todas as unidades de
primeiro e segundo graus
do TRT/CE já operam
com o Processo Judicial
Eletrônico. A última vara a
migrar para o novo sistema
foi Iguatu, município localizado há 395 quilômetros de
Fortaleza, no dia 11 de abril
de 2014.
De janeiro de 2012 a
março de 2014, as varas do
trabalho cearenses receberam 71.536 processos eletrônicos. Na segunda instância,
foram 3.460 processos.

NÚMEROS
14 desembargadores
36 juízes titulares
30 juízes substitutos
37 varas do trabalho
1.060 servidores
73 anos de existência

A Justiça do Trabalho do
Ceará conta com um quadro de 66 juízes do trabalho,
sendo 36 titulares e 30 substitutos. 1.060 servidores auxiliam os magistrados a solucionar conflitos trabalhistas.
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Composição do TRT/CE
Biênio 2012/2014
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Processo Judicial Eletrônico
PJe/JT
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Revolução cultural
e tecnológica
32 varas do trabalho cearenses receberam o sistema de
Processo Judicial Eletrônico durante o biênio 2012/2014. Ceará
transformou-se em referência nacional na utilização do sistema

Ceará foi o segundo estado a utilizar o sistema de Processo Eletrônico na 2ª instância

Em 14 junho de 2012,
durante a cerimônia de
posse da Administração
do TRT/CE para o biênio
2012/2014, a desembargadora Roseli Alencar assumiu
uma grande responsabilidade: no discurso de posse,
comprometeu-se a trans12

formar o Ceará em protagonista da implantação do
sistema de Processo Judicial
Eletrônico na Justiça do
Trabalho. Dois anos depois,
o TRT/CE tornou-se referência nacional na implantação do sistema, utilizado em
100% das varas do trabalho

do Estado.
O compromisso assumido no discurso de posse
envolvia a instalação do sistema de Processo Judicial
Eletrônico em 32 varas do
trabalho: oito delas sequer
existiam e as 24 restantes
migrariam do processo em

papel para o eletrônico.
Com 24 meses de Administração, a média de varas a
receber o PJe era superior a
uma por mês.
“A ampliação do sistema
de Processo Judicial Eletrônico ia ao encontro da principal preocupação constante
da equipe responsável pela
Administração do TRT/CE
no biênio 2012/2014: oferecer uma Justiça mais célere, de processos com duração razoável, condizente
com a demanda e necessidades da sociedade”, destaca a desembargadora Roseli
Alencar.
Nos seis primeiros
meses de Administração
2012/2014, o TRT/CE tornou-se o recordista nacional
na implantação do novo sistema. O Regional do Trabalho do Ceará terminou
2012 com 18 varas na capital e 4 no interior operando
eletronicamente, o que era
equivalente a 68% das varas
existentes. Na época, a média nacional era de 17%.
“Fortaleza transformouse na cidade brasileira com
o maior número de varas
do trabalho a operar com
o Processo Eletrônico”,
destacou, em dezembro de
2012, o então o presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, ministro João
Oreste Dalazen, ao concluir
a inauguração do novo sistema nas 18 varas do trabalho localizadas na capital
cearense.

Ministro Dalazen durante instalação do PJe/JT em varas de Fortaleza

De Fortaleza, o Processo
Eletrônico espalhou-se pela
Região Metropolitana da
Capital, para litoral e sertão.
Um ano depois, em dezembro de 2013, com a chegada do PJe a Crateús, eram
90% das varas do trabalho
utilizando novo sistema. Foi
a 33ª unidade judiciária trabalhista do Estado a utilizar
o sistema que coloca fim ao
processo em papel e acelera
a solução de conflitos entre patrões e empregados.
Dessas 33 varas do trabalho, 28 haviam instalado o
PJe/JT durante o biênio
2012/2014.
A totalidade das varas do
trabalho utilizando o sistema de Processo Eletrônico
foi atingida apenas quatro
meses após a instalação em
Crateús. A vara do trabalho
de Iguatu, município localizado a 395 quilômetros de
Fortaleza, encerrou, em 11
de abril de 2014, o ciclo de
migração do processo em
papel para o eletrônico.

“Fortaleza
transformou-se na
cidade brasileira com
o maior número de
varas do trabalho
a operar com o
Processo Eletrônico”,
destacou, em
dezembro de 2012,
o então presidente do
TST, ministro João
Oreste Dalazen

“A instalação do Processo Judicial Eletrônico
em Iguatu conectou a vara
do trabalho com o futuro e
com a modernidade, coroando uma microrrevolução
cultural e tecnológica iniciada na gestão do desembargador Cláudio Pires”,
afirmou, na ocasião, a presidente do TRT/CE, desembargadora Roseli Alencar.
13

75 mil processos eletrônicos em dois anos
Recém-concluída a instalação do sistema de Processo
Judicial Eletrônico, em abril
de 2014, o TRT/CE já contabilizava a marca de aproximadamente 75 mil processos
recebidos por meio do novo
sistema. De janeiro de 2012
a março de 2014, as varas do
trabalho cearenses receberam 71.536 processos eletrônicos. Na segunda instância
foram 3.460 processos.
Fortaleza recebeu 47.832
processos eletrônicos. No
interior, Maracanaú era o recordista em processos eletrônicos. Foram 8.321 processos
nas duas varas trabalhistas.
Na sequência apareciam
Caucaia, com 6.536 processos, e Eusébio, com 2.800.
“A resistência ao sistema

Com o Processo Eletrônico, partes têm acesso simultâneo ao processo

ficou no passado. Magistrados, servidores e advogados
adaptaram-se ao Processo
Judicial Eletrônico com muita rapidez”, afirmou a presidente do TRT/CE, desembargadora Roseli Alencar.

Instalação gradual

Magistrados do TRT/CE participam de treinamento sobre o novo sistema

14

O Processo Judicial Eletrônico foi instalado gradualmente na Justiça do Trabalho do
Ceará. A migração do processo em papel para o eletrônico
começou a ser realizada no biênio 2010/2012, quando cinco varas do trabalho (duas em
Fortaleza, duas em Maracanaú
e uma em Caucaia) e uma das
turmas do TRT/CE receberam o sistema.
No biênio 2012/2014,
inicialmente, foi concluída a
instalação do PJe/JT nas varas restantes de Fortaleza. Na
sequência, vieram as varas da
Região Metropolitana de Fortaleza e do interior do Estado.

Foi criada uma central de atendimento para auxiliar magistrados, servidores, advogados e partes

Modernização tecnológica
Para instalar o sistema de
Processo Judicial Eletrônico, foi preciso modernizar
a infraestrutura tecnológica
das varas do trabalho. No
biênio 2012/2014, foram
realizadas melhorias na rede
de dados para aumentar a
velocidade de conexão entre o TRT e as varas. Em
unidades com grande volu-

me de processos, foi criada
uma rede de comunicação
redundante, para evitar interrupções no fluxo de dados.
Além disso, foi realizada
a substituição de computadores por máquinas mais
modernas, com dois monitores, além da utilização de
mobiliários ergonômicos.

Principais vantagens
A principal vantagem do
novo sistema foi a maior
celeridade dos atos processuais. O Tribunal Superior
do Trabalho calcula que,
das varas do trabalho à 3ª
instância, houve uma redução de até nove meses
no tempo de tramitação
de processos. A economia

está relacionada, sobretudo, à eliminação de tarefas
burocráticas.
Outra vantagem foi a
economia de recursos materiais proporcionada pelo
PJe/JT. Um processo julgado pela 2ª instância do
TRT/CE consumia, em
média, 600 folhas.

O sistema também passou a permitir que advogados iniciem processos
trabalhistas de casa ou do
escritório, sem a necessidade de se deslocar até uma
unidade da Justiça do Trabalho. Também é possível
ter acesso aos processos a
qualquer hora do dia.
15

Homenagens
Como reconhecimento
pela contribuição na montagem, configuração e capacitação de magistrados e servidores para operarem o PJe/JT, a
Justiça do Trabalho do Ceará
foi homenageada na cerimônia de entrega da Ordem do
Mérito Jus et Labor do TRT
da 8ª Região (PA/AP). Realizada em setembro de 2013,
a homenagem foi entregue
à presidente do TRT/CE,
desembargadora Roseli Alencar, que recebeu a honraria
no grau de Grande Oficial.
Dois servidores do TRT/
CE receberam a comenda no
grau de Cavaleiro, o assessor
da presidência Antônio Carlos dos Santos e Igor Bessa
Menezes, da Secretaria de
Tecnologia da Informação.
“O Tribunal do Ceará
foi muito importante como
nosso padrinho na implantação do Processo Eletrônico”, destacou a presidente
do TRT8, desembargadora
Odete de Almeida Alves.
Homenagem do TST
- A desembargadora Roseli

Desembargadora Roseli Alencar recebe homenagem do TRT da 8ª Região

A magistrada foi indicada pela ministra Kátia Magahlães Arruda (à direita)

Alencar foi agraciada, no dia
14 de agosto de 2013, com
comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no

Grau de Grande Oficial. Concedida pelo TST, a Ordem
homenageia pessoas e instituições de destacada atuação.

dos, um espaço virtual que
permite o gerenciamento
de mandados judiciais e a
distribuição automática dos
mandados através de e-mail.
A ferramenta passou a
permitir a interação entre
oficiais de justiça e magistrados das varas de trabalho com a indicação dos

plantões dos oficiais de justiça. Também foi instituído
pelo TST o Banco Nacional de Penhoras, uma base
de dados onde oficiais de
justiça registram os bens
passíveis de penhora, permitindo aos juízes de todo
os país o acesso aos itens
cadastrados.

Banco de penhoras
Em agosto de 2013, os
oficiais de justiça do TRT/
CE passaram a contar com
novas ferramentas criadas
para melhorar o desempenho de suas atividades
profissionais no sistema de
Processo Judicial Eletrônico. Foi criada dentro do sistema a Central de Manda16

31/ago
2012

A instalação do PJe em Eusébio, concomitantemente à inauguração da vara,
ocorreu sete anos após a instalação de uma vara do trabalho em Pacajus, que era,
até então, o último município cearense a receber novas instalações da Justiça do Trabalho.

12/nov
2012

Instalação do sistema de Processo
Judicial Eletrônico em Fortaleza foi
feita em etapas. Na foto, cerimônia de
inauguração da última etapa, envolvendo
as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª varas do trabalho.

26/mar
2013

O primeiro processo eletrônico da vara
do trabalho de Aracati foi protocolado
durante a inauguração da unidade pelo
advogado João Teobaldo de Sousa.
Tratava-se de conflito entre uma empresa
de construção civil e um ex-funcionário.

24/mai
2013

“Uma conquista que veio para ficar e
que deve ser creditada ao esforço de
servidores e magistrados dedicados e
comprometidos”, destacou, na cerimônia
de inauguração do PJe/JT em Pacajus,
a desembargadora Roseli Alencar.

25/jul
2013

Em Caucaia, a instalação do PJe na
2ª vara do trabalho foi realizada em
conjunto com a inauguração da unidade.
Na época, cerca 800 mil habitantes
estavam sob a jurisdição da unidade.
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1º/ago
2013

A chegada do PJe em Baturité foi celebrada pela comunidade local. “É assim que se dá com o
Processo Eletrônico: reduzem-se os expedientes, aumentam-se os resultados, excluem-se as tramitações
e as formalidades pouco eficientes, inúteis e repetitivas”, destacou a desembargadora Roseli Alencar.

28/nov
2013

A Justiça do Trabalho chegou a Sobral
em junho 1973, com a instalação da
primeira vara. Após 40 anos, o Fórum
Desembargador Tarcísio Guedes Lima
Verde foi ampliado e reformado para
receber a segunda vara do trabalho
e o sistema de Processo Eletrônico.

29/nov
2013

Além de Tianguá, a instalação do PJe
na vara local beneficiou a população de
Barroquinha, Camocim, Carnaubal,
Chaval, Croatá, Frecheirinha, Graça,
Granja, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu,
Pires Ferreira, Reriutaba, São Benedito,
Ubajara, Varjota e Viçosa do Ceará.

13/dez
2013

Com a instalação em Crateús, mais
de 90% das varas do trabalho cearenses
passaram a utilizar o novo sistema.

21/fev
2014

Localizado no sertão central do Ceará,
a 173 quilômetros de Fortaleza,
o município de Quixadá foi a 34ª unidade
da Justiça do Trabalho a receber processos
exclusivamente por meio eletrônico.

21/mar
2014

A instalação do PJe/JT era muito esperada pelos advogados de Limoeiro do Norte. “Cai sobre nós
uma responsabilidade muito grande, que é estarmos preparados para o uso dessa nova tecnologia”,
afirmou, durante a instalação, o presidente da subseção da OAB em Limoeiro do Norte, Paulo Franco.

11/abr
2014

Com a instalação do PJe em Iguatu, 100% das varas do trabalho existentes
até aquele momento no Ceará passaram a funcionar de forma eletrônica.

22/mai
2014

São Gonçalo do Amarante foi a última vara do trabalho a receber
o sistema durante a Administração do biênio 2012/2014. A instalação
do PJe foi realizada concomitantemente à inauguração da vara, a 37ª no Ceará.

19

20

Presidência do TRT/CE prestou
homenagem a servidores e unidades
que contribuíram decisivamente na
implantação do Processo Judicial Eletrônico.
21
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Ampliações
23

Estabelecendo novas fronteiras
físicas, humanas e simbólicas
Estrutura do TRT/CE ampliou-se significativamente durante
o biênio 2012/2014. Novas varas, novos desembargadores e novos
juízes aproximaram a Justiça do Trabalho da população cearense

Projeto do novo Fórum do Cariri foi reconhecido nacionalmente como modelo de construção sustentável

A Justiça do Trabalho
do Ceará estabeleceu novas
fronteiras durante o biênio
2012/2014. O número de
varas do trabalho existentes
no Estado cresceu 25% no
período. Foram providos os
cargos de seis novos desembargadores e 14 juízes do
trabalho substitutos chegaram ao Regional da 7ª Região por meio de concursos
de remoção.
24

Um dos destaques do período foi o pontapé inicial
na construção Fórum Paulo
da Silva Porto, na região do
Cariri. Um projeto arrojado
e vanguardista transformou a
obra em referência regional e
nacional em sustentabilidade.
Para viabilizá-lo, o TRT/CE
valeu-se de parcerias celebradas tanto no âmbito da Justiça do Trabalho - sobretudo
com o Conselho Superior da

Justiça do Trabalho e com o
Tribunal Superior do Trabalho - como com outros poderes, entre eles o executivo
de Juazeiro do Norte.
Também se esboçou o
alicerce para ampliação futura, com parceria estabelecida com o município de
São Gonçalo do Amarante,
que garantiu doação de terreno para instalação de um
Fórum no local.

Sustentabilidade premiada
O Fórum Paulo da Silva
Porto, na região do Cariri,
começou a ser projetado e
construído durante o biênio
2012/2014. A obra foi realizada em um terreno doado
pela prefeitura de Juazeiro
do Norte, com aproximadamente 5 mil metros quadrados. O prédio, projetado para
receber até quatro varas do
trabalho, quando concluído,
contará com itens de acessibilidade e sustentabilidade,
como revestimento acústico,
central de ar-condicionado
inteligente e sistema de captação de águas pluviais.
Com pedra fundamental
lançada no dia 20 de setem-

Pedra fundamental do novo Fórum foi lançada em setembro de 2013

bro de 2013, a construção
de um Fórum no Cariri
marcou a decisão do TRT/
CE de assumir a responsabilidade em ser referência
em edificação sustentável.
O projeto foi reconheci-

do como exemplar, e, com
as obras ainda em curso, o
Fórum tornou-se referência na região para execução
de novas obras públicas ou
privadas, seguindo padrões
semelhantes.

Crescimento de 25% no número de varas do trabalho

Em Aracati, nova vara do trabalho homenageou o desembargdor Cícero Ferraz

3ª vara do Cariri foi uma das unidades inauguradas no biênio 2012/2014

A Justiça do Trabalho ampliou, entre junho de 2012 e
junho de 2014, em cerca de
25% o número de varas do
trabalho disponíveis para o
atendimento da população.
No período, foram instaladas
oito novas varas do trabalho,
fazendo com que o número
de unidades de primeira instância chegasse a 37.
As unidades inauguradas foram a 17ª e 18ª varas
de Fortaleza, Eusébio, 2ª de
Caucaia, 3ª do Cariri, 2ª de
Sobral, Aracati e São Gonçalo do Amarante. Com a maioria das novas varas localizadas
no interior do Ceará, cresceu
a capilaridade da Justiça do
Trabalho, encurtando distâncias para os jurisdicionados.
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Entrada do Anexo 2 do TRT/CE foi
reformada para garantir acessibilidade
de pessoas com defiências às instalações
da Justiça do Trabalho no Ceará
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Lançamento de edital para contratar empresa para revitalização do Fórum Autran
Nunes esteve entre ações da Administração do TRT/CE no biênio 2012/2014

Jardins do prédio-sede do TRT/CE também
passaram por processo de requalificação

Para melhor atender jurisdicionados, magistrados e servidores,
portarias da sede do TRT/CE foram modernizadas

A atenção à saúde também ganhou atenção especial
no biênio 2012/2014. Na foto, nova sala de atendimento
psicossocial para filhos de magistrados e de servidores
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Pela primeira vez em sua história, TRT/CE passou a contar com 14 cargos de desembargadores providos

Quadro completo de desembargadores
Pela primeira vez em sua
história, o Tribunal Regional
do Trabalho do Ceará atingiu,
em junho de 2014, a marca
de 14 cargos de desembargadores providos. A Presidente
Dilma Rousseff nomeou, no
biênio 2012/2014, seis novos
desembargadores do traba-

lho para o Ceará, completando a composição da segunda
instância do TRT/CE. Tomaram posse nesse período
os desembargadores Regina Nepomuceno, Jefferson
Quesado, Durval Maia, Francisco José Gomes, Fernanda
Uchoa e Emmanuel Furtado.

Ampliação futura

Diretora do TRT/CE faz pronunciamento durante sessão da câmara dos
vereadores de São Gonçalo do Amarante que aprovou doação de terreno
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Os vereadores de São
Gonçalo do Amarante
aprovaram, no dia 4 de abril
de 2014, a doação de terreno para a construção de um
fórum trabalhista no município. Aprovado por unanimidade, o Projeto de Lei Nº
10/2014 foi encaminhado
para a sanção do prefeito
Francisco Pinho. A área doada possui 4.110 m² e está
localizada no loteamento
Parque Liberdade. De acordo com o projeto de lei, o
TRT/CE tem prazo de quatro anos para construir uma
nova unidade no município.

Parcerias entre Executivo e Judiciário
Para viabilizar a construção do Fórum do Cariri,
o TRT/CE e a Prefeitura
de Juazeiro do Norte assinaram, em julho de 2012,
protocolo de intenções para
construir uma nova unidade
da Justiça do Trabalho. O
termo de cooperação definia três ações a serem realizadas pelo TRT/CE e pela
prefeitura de Juazeiro do
Norte, entre elas a doação
do terreno, a urbanização
do local e a construção do
novo Fórum.
Sobral - Uma parceria
entre o TRT/CE e a prefeitura de Sobral permitiu que
a população local recebesse
mais uma unidade da Justiça
do Trabalho. Pelo convênio,

Desembargadora Roseli Alencar firmou parceria
com o Poder Executivo municipal de Sobral

a prefeitura forneceu instalações para abrigar a atual
vara do trabalho de Sobral,
enquanto o prédio passou
por reformas para receber a
segunda vara trabalhista. A
nova unidade foi inaugurada em dezembro de 2013.

Fórum trabalhista de Sobral passou por reformas para receber uma nova vara do trabalho
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Prestação Jurisdicional
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Efetividade e celeridade
na prestação de serviços
Para garantir celeridade na entrega da Justiça, TRT/CE realizou uma
série de ações complementares ao julgamento e à execução de processos

Na foto, desembargadora Gláucia Nepomuceno conduz audiência durante semana nacional de conciliações

O aprimoramento dos
serviços jurisdicionais oferecidos à população foi
meta-chave da Administração do TRT/CE no biênio
2012/2014. Ao lado da modernização trazida pelo sistema de Processo Judicial
Eletrônico, foram realizadas
muitas outras ações para garantir que fosse feita justiça
nos conflitos trabalhistas
trazidos às varas do trabalho e ao Tribunal.
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Leilões, mutirões e
campanhas de conciliação
estiveram entre as ações
realizadas para mobilizar
conjuntamente várias unidades da Justiça do Trabalho do Ceará e garantir a
efetividade nas execuções
trabalhistas.
Um dos destaques do
período foi leilão realizado
no dia 7 de junho de 2013.
A usina Manoel Costa Filho, localizada no município

de Barbalha, foi arrematada
pelo governo do Estado do
Ceará. A venda garantiu o
pagamento de R$ 15,48 milhões a ex-empregados da
Usina.
A qualidade do trabalho
realizado no período foi reconhecida pelo corregedorgeral da Justiça do Trabalho,
ministro Ives Gandra Martins Filho, ao encerrar correição no dia 18 de outubro
de 2013.

Leilões trabalhistas
O TRT/CE leiloou, durante o biênio 2012/2014,
imóveis, veículos, móveis,
eletrodomésticos, roupas,
alimentos e utensílios domésticos de devedores trabalhistas de todo o Estado
do Ceará. Foram realizados,
nos dois anos, seis leilões de
bens penhorados na Região
Metropolitana de Fortaleza.
Juntos, eles arrecadaram R$
20,8 milhões.
Em leilão realizado no
dia 4 de setembro de 2013,
imóveis, veículos, máquinas e
equipamentos em geral fizeram parte dos lotes leiloados.
Foram arrematados 33 lotes,
totalizando R$ 6,06 milhões.
No dia 4 de dezembro

Arrematantes disputam bens ofertados em leilão do TRT/CE

de 2013, foi colocada à venda uma frota de 34 ônibus
da empresa São José de Ribamar. O objetivo da venda
era garantir o pagamento de

R$ 1,8 milhão, referente a
aviso-prévio, férias, 13º salário e multa de 40% sobre
o FGTS de um grupo de
motoristas e cobradores.

Mutirões de execução trabalhista
A Justiça do Trabalho cias realizadas durante a 2ª comparado ao mesmo mudo Ceará multiplicou por Semana Nacional de Exe- tirão realizado em 2011. De
sete o número de audiên- cução Trabalhista, quando 11 a 15 de junho de 2012, o
Regional realizou 1.797 audiências.
No ano seguinte, em
2013, durante 3ª Semana
Nacional de Execução Trabalhista, o TRT/CE realizou 419 audiências e 207
acordos. Os trabalhadores
cearenses receberam R$
45,02 milhões em decorrência do trabalho realizado na 1ª e na 2ª instância.
O número representou um
acréscimo de quase 650%
em relação aos R$ 6,04 milhões arrecadados na SemaPartes reunidas em audiência durante a Semana de Execução
na anterior, em 2012.
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Durante 3ª Semana Nacional de
Execução Trabalhista, o TRT/CE
realizou 419 audiências e 207 acordos.
Os trabalhadores cearenses receberam
R$ 45,02 milhões em decorrência do
trabalho realizado na 1ª e na 2ª instâncias.
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Juíza Gláucia Monteiro durante audiência de conciliação envolvendo pagamento de precatórios

Acordo recorde
Um grupo de 307 ferroviários do Ceará recebeu R$
42 milhões, após vencerem
disputa contra a Rede Ferroviária Federal na Justiça
do Trabalho do Ceará. A ordem de pagamento dos precatórios correspondentes ao
valor foi assinada no dia 30
de agosto de 2013 pela pre-

sidente do TRT/CE, Roseli
Alencar. A negociação para
que os trabalhadores recebessem o dinheiro fez parte
da 3ª Semana Nacional de
Execução Trabalhista.
O conflito trabalhista entre os ferroviários e
a Rede Ferroviária Federal (RFFSA) começou em

1964, quando a empresa
estatal não reajustou os salários dos empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho. Em 1978,
eles decidiram ajuizar dissídio coletivo de natureza jurídica, em âmbito nacional,
com a finalidade de reivindicar o direito ao reajuste.

Informação cidadã
O cidadão que visita o
site do TRT/CE passou a
ter a possibilidade de utilizar o Sistema de Informação ao Cidadão (SIC). O
serviço foi inaugurado pela
Ouvidoria do TRT/CE em
julho de 2012. O Tribunal
tem prazo de até 20 dias Des. Antonio Marques Filho (à direita) foi responsável pela implantação do SIC
para atender as solicitações
enviadas por cidadãos, ad- 10 dias mediante justifica- receberá um número de
vogados e jornalistas, po- tiva expressa. Assim que protocolo para acompadendo prorrogar por mais solicitar o dado, o cidadão nhar o pedido.
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Conciliação
permanente

Juiz do trabalho Judicael Sudário coordenou campanhas de conciliação

O TRT/CE participou
das semanas de Conciliação
realizadas em 2012 e 2013.
Na primeira, foram realizadas 823 audiências na primeira instância e 43 na segunda.
Os acordos homologados
totalizaram R$ 2,05 milhões.
No ano seguinte, as ações
realizadas pelo TRT/CE durante a Semana Nacional de
Conciliação garantiram o pagamento de R$ 9,5 milhões a
trabalhadores. Foram realizadas 915 audiências e homologados 667 acordos.

Modernidade cearense
Após três dias analisando a estrutura judicial e administrativa do TRT/CE, o
corregedor-geral da Justiça
do Trabalho, ministro Ives
Gandra Martins Filho, encerrou, no dia 18 de outubro de 2013, inspeção no
TRT/CE. O relatório apresentado destacou a modernidade alcançada pela Justiça do Trabalho cearense
e o comprometimento de
magistrados e servidores. A
sessão pública foi transmitida ao vivo pelo portal do
TRT/CE na internet.
“Até o final de 2013, 90%
das varas do trabalho do Ceará estarão operando com o
Processo Eletrônico, o que
é digno de elogios por parte
da Corregedoria-Geral”, citou trecho do relatório.

Ministro-corregedor elogiou modernidade da Justiça do Trabalho do Ceará
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No Plenário da Assembleia Legislativa, magistrados participam de audiência sobre os 70 anos da CLT

70 anos da CLT

Desembargador Emmanuel Furtado faz palestra para universitários

Plenário da Câmara de Fortaleza também celebrou os 70 anos da CLT

Trajetória da CLT foi exposta no pátio interno do prédio-sede do TRT/CE
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A Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) comemorou 70 anos de existência no 1º de maio de 2013.
Para marcar a data, o TRT/
CE promoveu uma série de
eventos. Seminário, exposição e sessões solenes foram
algumas das ações programadas pela Justiça do Trabalho cearense para celebrar o
aniversário do documento.
As homenagens dos 70
anos da CLT começaram
com uma sessão solene na
Assembleia Legislativa no
dia 22 de abril. Mais três
sessões solenes foram realizadas em abril, uma no
Pleno do TRT/CE, uma na
Câmara de Vereadores de
Fortaleza e outra na Câmara
de Sobral. Como parte das
comemorações, foi realizada uma exposição itinerante
com fotos e textos que ressaltam aspectos históricos
do documento. Em maio,
foi a vez da Câmara de Limoeiro do Norte realizar o
seminário.

Julgamento histórico em Juazeiro do Norte
Os desembargadores do
TRT/CE realizaram pela
primeira vez uma sessão
de julgamento fora de Fortaleza. A 2ª Turma do Tribunal se reuniu, no dia 19
de setembro de 2013, em
Juazeiro do Norte, no au-

ditório do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia para o julgamento histórico. Na pauta, 12
processos da jurisdição do
Cariri, envolvendo, em sua
maioria, comerciantes e comerciários da região.

2ª Turma do TRT/CE julgou
12 processo durante sessão
realizada em Juazeiro do Norte

Turma itinerante

Desembargora Regina Gláucia apresenta voto em julgamento realizado em Sobral

Após a experiência em
Juazeiro do Norte, os desembargadores da 1ª Turma
foram, em 28 de novembro de 2013, a Sobral para
mais uma sessão histórica
de julgamento. Estudantes,
professores e advogados
lotaram o auditório do Sesc
Escola para assistir ao grupo
de três magistrados julgarem
13 processos. Foi a segunda
vez em 70 anos que os julgamentos de uma das turmas
do TRT/CE foram realizados fora de Fortaleza.
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TRT/CE foi à Assembleia Legislativa debater sobre lei que ampliou direitos trabalhistas de domésticas

Debatendo a nova legislação trabalhista
Os novos direitos dos
empregados domésticos,
aprovados com a chamada
“PEC das Domésticas”,
foram tema de uma audiência pública realizada na

tarde do dia 13 de junho
de 2013, na Comissão de
Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia
Legislativa do Ceará. Com
presença do TRT/CE,

a audiência foi realizada
após requerimento da deputada Eliane Novais e
contou com a participação
de juízes do trabalho do
Ceará e de São Paulo.

Ações da
corregedoria

Na foto, corregedora apresenta Revista com ações do biênio 2012/2014
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A corregedora do TRT/
CE, desembargadora Maria
José Girão, lançou a Revista da Corregedoria no dia
26 de maio de 2014, no auditório do Fórum Autran
Nunes. A magistrada inovou
ao lançar uma publicação
específica com as principais
ações realizadas no biênio
2012/2014. Nas administrações anteriores, as ações da
Corregedoria também integravam a Revista de Gestão.

Atenção aos
advogados
Em outubro de 2012, a
Justiça do Trabalho disponibilizou rede sem fio (wifi) para advogados cearenses. Com a implantação do
novo serviço, o TRT/CE
passou a oferecer maior comodidade aos profissionais,
facilitando a comunicação
enquanto eles estiverem no
ambiente do Tribunal e das
varas do trabalho da Capital
e interior do Estado.
Advogado testa o novo serviço oferecido pelo TRT/CE

Maturidade Estratégica
A Justiça do Trabalho do
Ceará alcançou posição de
destaque no diagnóstico realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
avaliou a gestão estratégica
dos tribunais brasileiros. O
TRT cearense aparece em

12º lugar entre os 20 órgãos
com maior nível de maturidade e em 6º lugar quando
comparado aos tribunais
trabalhistas. Foram avaliados 91 tribunais de todo o
país e os conselhos.
Publicado em março de

2014, o documento apresentava o nível de maturidade dos órgãos do Judiciário
em relação à formulação,
implementação, comunicação e monitoramento da
estratégia nacional para modernização da Justiça.

Metas cumpridas

Valorização da memória institucional

O Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará julgou,
até 31 de dezembro de
2013, 90,74% dos processos distribuídos em 2009.
Com isso, superou os 80%
estabelecidos como meta
pelo Conselho Nacional
de Justiça. Também em
2013, o TRT/CE cumpriu
225% da meta que estabelecia o aumento em 15%
do quantitativo de execuções encerradas em relação a 2011.

Após processo de revitalização, o Memorial da Justiça
do Trabalho do Ceará reabriu
as portas para a população em
11 de junho de 2014. O espaço reúne acervo com processos históricos, medalhas, móveis, publicações e artefatos

que contam a história do Judiciário trabalhista. A reabertura marcou o lançamento do
Programa de Resgate da Memória do TRT/CE, que tem
entre seus objetivos preservar
e divulgar o acervo histórico
da instituição.
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Planejamento,
Capacitação e Gestão
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Planejamento, capacitação e
gestão: juntos pelo cumprimento
da missão institucional
Magistrados e servidores foram capacitados em competências
técnicas e comportamentais para melhor servir aos cidadãos

Servidores participam de treinamento sobre liderança e desenvolvimento gerencial

Trabalhando para estimular a formação e o aprimoramento de magistrados
e servidores durante toda a
vida profissional, por meio
da Escola Judicial e da Divisão de Recursos Humanos,
o TRT/CE promoveu dezenas de cursos e treinamento
de pessoal entre junho de
2012 e junho de 2014.
Nesse período, a Escola Judicial do TRT/CE e
a Secretaria de Gestão de
Pessoas ofereceram cerca
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de 1.100 horas/aulas para
magistrados e servidores.
Em 2012, 58 magistrados
do TRT/CE foram capacitados. Em 2013, foram 66 e
até abril de 2014, 35 juízes
já haviam participado de algum treinamento oferecido
pela Escola Judicial.
Já os servidores capacitados totalizaram 634
em 2012 e 562 em 2013.
Até março de 2014, 130
servidores já haviam sido
capacitados.

Duas ações realizadas no
período marcaram o início
de uma revolução cultural na Política de Recursos
Humanos do TRT/CE. A
Divisão de Recursos Humanos assumiu a capacitação
de servidores, antes competência atribuída à Escola
Judicial. Instalou-se, nesse
período, o Processo de Gestão por Competências, com
apoio de empresa especializada no assunto contratada
para assessorar o TRT/CE.

Destaque também para a
utilização do planejamento
estratégico institucional como
diretriz maior de gestão durante o biênio 2012/2014.
Os indicadores utilizados
para mensurar o desempenho de unidades judiciárias e
administrativas materializam
o esforço constante de magistrados e de servidores para
cumprir a missão institucional
do TRT/CE, entregando ao
cidadão uma prestação jurisdicional célere e de qualidade.

Secretária de Gestão Estratégica fala sobre
indicadores com magistrados e servidores

Ficienes magnihitio. Solo offictorit ius nistotatem dolorem et

Revolução na Gestão de Pessoas
Uma palestra com consultor Rogério Leme marcou o
início da implantação do Sistema de Gestão por Competências no TRT/CE. O evento
reuniu, em setembro de 2013,
gestores e magistrados da Justiça do Trabalho no auditório
da Federação das Indústrias
do Estado do Ceará. A metodologia adotada no TRT/CE
permitiu traçar o perfil ideal

dos servidores para ocuparem
funções de confiança e cargos de chefia. Em dois anos,
foram realizados, entre outras
atividades, a sensibilização dos
gestores e o mapeamento dos
cargos de gestão. Pavimentouse a estrada para que os gestores sejam, pela primeira vez
na história do TRT/CE, avaliados por suas competências
técnicas e comportamentais.

Todos os gestores
do TRT/CE foram
ao auditório da FIEC
participar de palestra
sobre o início
da implantação
da Gestão por
Competências
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Diretores de áreas administrativas
do TRT/CE reuniram-se para
compartilhar boas práticas e buscar
solução conjunta para problemas
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Acolhimento de
novos servidores
Uma posse coletiva de 18
servidores em 24 de setembro
de 2013 marcou as ações do
recém-criado Programa Acolher. O objetivo da ação era
criar uma cultura de integração com os novos servidores,
para que técnicos e analistas
tomassem conhecimento de
seus direitos e deveres, além
de serem recepcionados de
forma adequada. Palestras
e visitas técnicas a unidades
administrativas e judiciárias

Mudança na
capacitação
de servidores

Uma modificação
no estatuto da Escola
Judicial trouxe novidades para magistrados e
servidores em maio de
2013. O novo estatuto
estabeleceu que a Escola dedicaria todos os
seus esforços à capacitação de magistrados.
A Divisão de Recursos
Humanos assumiu as
tarefas relacionadas à
capacitação de servidores. Com a mudança, a
Divisão de RH passou
a trabalhar para estabelecer uma nova Política
de Recursos Humanos,
de modo a investir na
capacitação continuada
e na valorização dos servidores em consonância
com suas habilidades
técnicas e pessoais.
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Desembargadora Roseli Alencar dá posse coletiva a servidores

levaram aos recém-chegados
informações que influem diretamente na vida profissional do servidor público.

Compartilhamento de boas práticas

Servidores reunidos compartilhando boas práticas

Durante o Encontro de
Diretores de Varas Trabalhistas, realizado em 10 de outubro de 2012, os gestores deste Regional compartilharam
exemplos de boas práticas. A
presidente do TRT/CE, desembargadora Roseli Alencar,

prestigiou o evento. “Na sociedade do conhecimento, o
capital intelectual é precioso,
porque é através dele que se
pode fomentar uma cultura de
inovação, estimulando-se uma
postura dos gestores mais
criativa e pró-ativa”, destacou.

Revisão do Planejamento Estratégico
Em 11 de julho de 2014,
por meio de Portaria da Presidência, foi instituída a Rede
de Governança Colaborativa,
que tem como objetivo apoiar
a Administração do TRT/

CE no processo de revisão
do Planejamento Estratégico
Institucional. O documento
anterior foi elaborado para
orientar a gestão do Tribunal
no período de 2009 a 2014.

Indicadores 1: Satisfação com recursos de TI
Pesquisas realizadas pela
Secretaria de Tecnologia da
Informação constataram
que 76,37% dos magistrados e servidores do TRT/
CE estavam satisfeitos com
os recursos de TI utilizados
no ambiente de trabalho no
final de 2013. A meta prevista para o ano era de 75%.
O índice registrou um incremento de 25 pontos em três
anos, pois, em 2010, era de
50% o índice de satisfação.

Indicadores 2: Adequação ergonômica
O TRT/CE instalou móveis ergonômicos em todas
as unidades judiciárias, durante o ano de 2013. Como
resultado, houve uma redução no número de servidores
afastados por distúrbios osteomusculares relacionados ao
trabalho (Dort). Considerando o total de afastamentos
decorrentes de liçencas médicas, o número de afastamento
por Dort caiu de 2,78%, em
2012, para 1,15%, em 2013.

Indicadores 3:
Acesso a notícias
O acesso a notícias no
site do TRT/CE superou
em aproximadamente 30% a
meta estabelecida para 2013.
Foram 86.617 acessos no período, com meta de 66.724.
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Público Interno
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Integração e valorização
do público interno
Saúde, cultura e integração formaram a tríade
sobre a qual o TRT/CE construiu um programa consistente
de ações destinadas à valorização de magistrados e de servidores

Servidor participa de competição durante olimpíada interna da Justiça do Trabalho

A Administração do
TRT/CE realizou um conjunto de ações para valorizar magistrados e servidores durante o biênio
2012/2014. A promoção da
saúde e da cultura, o reconhecimento de boas práticas e as ações de integração
foram realizadas durante
todo o biênio com o objetivo de qualificar o clima organizacional.
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Ações bem-sucedidas
realizadas em gestões anteriores foram continuadas
ou retomadas. Um dos
bons exemplos foi a realização da 2ª Olimpíada Interna da Justiça do Trabalho do Ceará, evento que,
além da integração, proporcionou a reaproximação de muitos magistrados
e servidores com as práticas esportivas.

O projeto Saúde em
Pauta foi reconhecido, em
encontro nacional de TRTs,
como uma das práticas bemsucedidas de gestão estratégica do Judiciário Trabalhistas. E as datas celebrativas
foram sempre vistas como
oportunidade de aproximar
a Administração do Tribunal de seu público interno,
por meio da integração e do
intercâmbio de ideias.

Reconhecimento do Plenário
Em sessão extraordinária do Tribunal Pleno no
dia 21 de março de 2013,
um grupo de servidores foi
homenageado por desembargadores, juízes e colegas
de trabalho pela qualidade,
compromisso, responsabilidade, produtividade, co-

operativismo, criatividade,
sociabilidade e iniciativa no
trabalho. Dez deles foram
eleitos pelos colegas para
receber o título de Excelência Funcional referente
ao ano de 2012 e uma foi
homenageada pelo prêmio
de 2010.

Servidores contemplados
com o prêmio de Excelência
Funcional em 2013

ações de promoção, de proteção e de recuperação da
saúde dos magistrados e dos
servidores do TRT/CE.
Criado para proporcionar aos servidores reflexões
sobre saúde e qualidade de
vida , o projeto foi apresen-

tado, no dia 27 de março
de 2014, no 1º Encontro
Nacional de Boas Práticas
da Justiça do Trabalho. Foi
uma das 36 ações selecionadas para compor a mostra
nacional de ações estratégicas bem sucedidas.

Saúde em Pauta
O Projeto Saúde em
Pauta, desenvolvido pela
Divisão de Assistência aos
Servidores (DAS), visitou,
durante o biênio 2012/2014,
todas as varas do trabalho
cearense. O projeto tem
o objetivo de desenvolver
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Promoção do esporte e da saúde
Cerca de 160 magistrados e servidores do TRT/
CE participaram, em agosto de 2013, da 2ª Olimpíada
Interna da Justiça do Trabalho do Ceará. O maior
evento de integração deste
Regional contou com quatro dias de competição, com
provas na Unifor, Sindissétima, Gun House, Barraca
do Tadeu e Federação de
Tênis de Mesa.
Na abertura oficial da
competição, a presidente do
TRT/CE, desembargadora
Roseli Alencar, destacou a
importância do esporte para
uma vida de boa qualidade.
“O TRT/CE resolveu investir, no âmbito do programa
de saúde, em ações que estimulem a prática desportiva
e a interação entre magistrados e servidores”, afirmou.
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Servidores disputaram provas em 15 modalidades

Adequação ergonômica
Durante a gestão 2012/
2014, o Tribunal Regional
do Trabalho do Ceará instalou móveis ergonômicos
em todas as varas do trabalho de Fortaleza e do interior e também nas unidades

administrativas da Capital.
No período, foram adquiridos 2.718 mesas, cadeiras,
estantes, armários e outros
móveis.
Como resultado dessa
modernização, o TRT/CE

antes

registrou uma redução de
6,5% em 2012 para 1,15%
em 2013 no percentual de
servidores afastados em consequência de casos de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (Dort).

depois

Promoção da cultura regional
Do início do mês de outubro até o dia 8 de novembro de 2013, servidores,
magistrados e população
em geral puderam apreciar a exposição Os Diversos Rostos de Iracema, no
pátio da sede do Tribunal
Regional do Trabalho do
Ceará. A mostra, organizada pelo Memorial do TRT/
CE, fez parte das atividades
em apoio ao Outubro Rosa,
movimento de prevenção
ao câncer de mama.
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Coral Sétima Voz apresenta-se
durante a festa Encantos de Natal,
momento de confraternização
de magistrados e servidores
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Homenagens femininas

Desembargadora Regina Gláucia presenteia juíza Camila Miranda

Desembargadora Roseli Alencar recebe homenagem da Assembleia

As mulheres da Justiça do
Trabalho receberam um conjunto de homenagens nos meses de março de 2013 e 2014.
A Intranet foi colorida de rosa
para homenagear o grupo
que responde por metade da
força de trabalho do Tribunal.
Magistradas e servidoras do
Fórum Autran Nunes e do
prédio-sede receberam a visita do coral Sétima Voz. Por
fim, foi a vez das mulheres do
prédio-sede receberam a homenagem do coral.
A presidente do Tribunal, desembargadora Roseli Alencar, homenageou
e foi homenageada. Como
forma de reconhecimento
pelo esforço cotidiano de
magistradas e servidoras
do TRT/CE, ela publicou
na Intranet cartões comemorativos. Também foi
homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado
do Ceará em sessões solenes em referência ao Dia
Internacional da Mulher.

Mães da
Justiça do Trabalho
As mães da Justiça do
Trabalho também foram
contempladas com ações de
valorização do público interno do TRT/CE. Nos meses
de maio de 2013 e 2014, elas
foram presenteadas com cafés da manhã especiais, sessões de massagens, dicas de
maquiagem e palestras.
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Consultora de beleza dialoga com servidoras no dia das mães

Celebração do dia do servidor
Durante o biênio 2012/
2014, as celebrações do dia
do servidor público foram
realizadas em dose dupla na
Justiça do Trabalho do Ceará.
Tanto no Fórum Autran Nunes quanto no prédio-sede, os
festejos contaram com a presença, além dos servidores, de
magistrados e também com
as apresentações emocionantes do coral Sétima Voz.
Houve palestras sobre o tema
nutrição saudável e qualidade
de vida, bem como distribuição de material informativo
sobre cuidados com a saúde.

Servidores participam de palestra comemorativa ao dia do servidor público

Preparação para a aposentadoria
O Setor Psicossocial realizou, entre 2012 e 2014,
vários encontros do projeto
de preparação para a aposentadoria chamado Vida
Nova. Grupos de servidores
reuniram-se no Hotel Beira
Mar para debater alguns dos
aspectos legais e financeiros
da aposentadoria.

As atividades foram
coordenadas pelas assistentes sociais Daniela
Drumond e Mariângela
Carvalho e contaram com
a participação do secretário de Gestão de Pessoas,
Carlos Melo, e da diretora-geral do TRT/CE,
Neiara Frota.
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Responsabilidade
Socioambiental
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Trilhando o caminho
da sustentabilidade
Assumir novas responsabilidades ambientais e sociais foi
característica marcante do TRT/CE durante o biênio 2012/2014

Instalação do Processo Judicial Eletrônico garantiu grande economia de papel na Justiça do Trabalho do Ceará

Conectado às ações de
vanguarda realizadas pela
Administração Pública no
Brasil nos últimos anos, o
TRT/CE realizou, no biênio 2012/2014, uma série
de ações para garantir que a
Justiça do Trabalho do Ceará trilhasse o caminho da
sustentabilidade.
A substituição do processo em papel pelo eletrônico
foi, sem dúvida alguma, uma
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das principais ações nessa
seara, reduzindo drasticamente o consumo de papel
em unidades de primeira e
segunda instância.
Outra ação de relevo,
que também mereceu seção
especial nesta Revista, foi o
início da construção de um
novo Fórum no Cariri, com
projeto que se transformou
em referência nacional em
obras sustentáveis.

Ao lado do PJe/JT, um
dos grandes feitos nesse
campo foi a implantação da
Resolução Nº 103 de 2012
do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho. O guia
de compras sustentáveis
transformou-se em bússola
na contratação de serviços e
na aquisição de materiais de
consumo e permanentes.
Outro pilar sustentável
consolidado no período foi

Catador recolhe material reciclável destinado para doação pelo TRT/CE

a destinação correta dos resíduos recicláveis produzidos nas unidades de Justiça
do Trabalho em Fortaleza.
Por meio de edital público,
foram escolhidas cooperativas que coletaram, por
ano, cerca de 10 toneladas
de resíduos, que se transformaram em renda para as
famílias de catadores.

Cabe destacar também
as ações solidárias. Sempre
que provocados pelo TRT/
CE, magistrados e servidores estenderam as mãos
para comunidades carentes
e populações em vulnerabilidade social. A solidariedade
materializou-se, entre outras
coisas, em alimentos, roupas,
óculos e brinquedos.

Em dois anos, foram doadas cerca de duas toneladas de material reciclável

Critério de
sustentabilidade
nas licitações
A Divisão de Licitações
e a Comissão de Gestão Socioambiental (Ecosétima)
reuniram-se no dia 30 de
agosto de 2012 com representantes dos setores que
costumam contratar bens
e serviços para debater a
inclusão de critérios de sustentabilidade nas compras
realizadas pelo TRT/CE.
Foi o primeiro passo
para implantação no Regional cearense da Resolução
número 103, publicada em
2012 pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
que aprovou um guia com
critérios de sustentabilidade
a serem utilizados em contratações de bens e serviços.
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Carbono zero
O TRT/CE e a Secretaria
de Meio Ambiente da Prefeitura de Maracanaú plantaram 190 mudas de árvores
nativas na Lagoa do Mingau,
no dia 6 de setembro de
2013. O plantio foi medida
adotada para compensar o
carbono emitido no consumo de combustível, de papel
e de energia elétrica durante
a realização do Seminário
Cearense Acidente de Trabalho, realizado em 8 e 9 de
agosto daquele ano.

Juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto planta árvore na Lagoa do Mingau, em Maracanaú

Solidariedade
institucional

Servidora do TRT/CE visita cooperativa de catadores

Lar Torres de Melo foi um dos beneficiados pelas campanhas do TRT/CE
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Ao longo do biênio
2012/2014, o TRT/CE, por
meio da Comissão de Gestão Socioambiental, realizou
diversas campanhas que demonstraram a solidariedade
de magistrados e servidores
com populações carentes.
Em de junho de 2013, por
exemplo, o público interno
do Tribunal doou alimentos,
livros e peças de roupa à Associação dos Catadores de
Material Reciclável do Jangurussu, instituição parceira
na coleta seletiva realizada
no TRT/CE. Em outubro
de 2013, foi realizada uma
nova campanha de solidariedade, com o objetivo de arrecadar produtos de higiene
pessoal e utensílios médicos
para os 220 idosos do Lar
Torres de Melo.

Justiça e Cidadania
Peças teatrais, vídeos,
danças, apresentações musicais e paródias marcaram o
encerramento do programa
Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC) nos anos de 2012
e 2013. Realizado no Ceará
com o apoio do TRT/CE,
o TJC é uma ação da Associação dos Magistrados
do Trabalho da 7ª Região
(Amatra7) que tem como
objetivo transmitir noções
de direito e cidadania a estudantes de cursos profissionalizantes de Fortaleza.

Juíza Kelly Porto conversa com alunos de escola profissionalizante

Alunos apresentam peça com reflexões sobre direitos trabalhistas

O programa beneficia diretamente cerca de 300 alunos por ano. Durante o ano,
advogados, servidores públicos e juízes do trabalho visitam as escolas e os alunos
vão a unidades da Justiça do
Trabalho conhecer a rotina
de magistrados e servidores
na busca por soluções aos
conflitos trabalhistas.

Alunos de escola profissionalizante em visita ao Fórum Autran Nunes
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Alunos do projeto Trabalho, Justiça
e Cidadania, iniciativa da Amatra7
que contou com o apoio do TRT/CE
na promoção da cidadania
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Para alertar sobre os riscos do câncer de mama, prédio do TRT/CE foi iluminado na cor rosa

Saúde, prevenção e qualidade de vida
O movimento mundial
de combate ao câncer de
mama, conhecido como
Outubro Rosa, ganhou a
adesão do TRT/CE. Durante o mês de outubro de
2012 e 2013, a fachada do
prédio-sede do Tribunal
ganhou uma iluminação
especial na cor rosa, como
forma de chamar a atenção da população para a
campanha.
A Divisão de Assistência aos Servidores também
promoveu ações com o
objetivo de prevenir, monitorar e controlar danos à
saúde dos servidores. Foram distribuídos materiais
informativos e a intranet,
portal de acesso exclusivo
dos servidores, exibiu detalhes na cor rosa durante
a campanha.
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Campanha alertou homens sobre prevenção ao câncer de próstata

Câncer de próstata Os bons resultados obtidos
na campanha de prevenção
ao câncer de mama fizeram o TRT/CE promover,
no dia 27 de novembro de
2013, ação semelhante com
foco nos cuidados para
evitar o câncer de próstata. Foi feita uma blitz nas

portarias do edifício-sede
(Anexos I e II) e no Fórum
Autran Nunes, distribuindo folders para os servidores sobre a importância de
prevenir o câncer de próstata, como parte da campanha Novembro Azul, em
apoio ao Instituto do Câncer do Ceará.

Cuidados com o meio ambiente
“Um quarteirão arborizado reduz em três graus
a temperatura ambiental
numa área de 100 metros
quadrados”. A afirmativa
é do engenheiro agrônomo Valdelício Pontes, da
Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e Controle
Urbano, que no dia 21 de
setembro de 2012 participou do plantio de mudas
de ipês-roxos e ipês-amarelos em uma das calçadas
do Fórum Autran Nunes.
Os bons frutos do
primeiro plantio fizeram
com que ele voltasse a
ser realizado no ano seguinte, desta vez no dia
24 de setembro de 2013.
Na ocasião, foram semeadas mudas nas calçadas da
Rua Pedro I e da Avenida
Duque de Caxias.

Calçadas do Fórum Autran Nunes foram arborizadas

Apoio à
inclusão social

Biblioteca realizou campanha para arrecadar brinquedos para filhos de detentas

Os filhos de detentas do
Instituto Penal Auri Costa
Moura contam, desde outubro do ano 2012, com
um novo espaço de sociabilidade, desenvolvimento
emocional e pedagógico.
Os servidores do TRT/
CE montaram uma brinquedoteca no local com
mais de 180 jogos educativos, bonecas, carrinhos
e chocalhos. Os objetos
foram arrecadados em
campanha realizada pelo
Tribunal.
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Solidariedade natalina
Os filhos de catadores
de material reciclável do
Jangurussu e de funcionários terceirizados do TRT/
CE receberam, nos natais
de 2012 e 2013, presentes
de magistrados e de servidores do TRT/CE. Em
cada ano, cerca de 250
crianças foram apadrinhadas pelo corpo funcional
do TRT/CE.
Nos dois anos, a entrega
dos presentes foi realizada
em festas com apresentação de espetáculos de teatro, sorteios e distribuições
de doces e pipoca.

Empregados terceirizados recebem cestas de Natal

Cerimônias de entrega
de presentes para
filhos de empregados
terceirizados
e de catedores
incorporam-se
à programação
de final de ano

Servidores distribuem presentes aos filhos de empregados terceirizados

Companhia de teatro fez apresentação durante entrega de presentes a crianças
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Iniciativa de
vanguarda

Biblioteca Livre dispensa cadastro prévio

A Biblioteca do TRT/CE
lançou, no dia 8 de novembro
de 2013, um novo serviço
para magistrados, servidores,
funcionários terceirizados e
estagiários. Inspirada em prática comum em grandes centros urbanos do mundo, foi
inaugurada a Biblioteca Livre:
um acervo de livros circulantes, espalhados pelas dependências do Tribunal, de fácil
acesso, sem formalidades
para empréstimos ou para
devoluções. A ideia deu tão
certo que logo se espalhou
por outras unidades, como o
Fórum Autran Nunes.

Cultura da paz
Os magistrados e servidores do TRT/CE organizaram uma série de manifestações para promover
a cultura da paz e da nãoviolência. No dia 19 de ou-

tubro do ano de 2012, eles
vestiram branco na capital
e no interior para protestar
contra ações violentas. Também realizaram uma oração
ecumênica no prédio-sede

do Tribunal e assinaram um
manifesto pela promoção
da cultura da paz. Magistrados e servidores usaram
roupa branca como sinal de
repúdio à violência.
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Normatizações
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A normatização e a
cultura da qualidade
TRT/CE trabalhou pela normatização de procedimentos administrativos
como forma de garantir padronização e cultura de qualidade

Secretário de Controle Interno fala sobre atividades do setor para gestores de unidades administrativas do TRT/CE

A gestão 2012/2014
do TRT/CE, zelosa com
a observância ao princípio
da transparência, atenta à
regularidade na instrução e fluxo dos processos
administrativos e comprometida com o desenvolvimento e formação
continuada de servidores
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e magistrados, empreendeu pesquisas e reflexões,
tendentes a normatizar
tais questões, já previstas
em normas gerais pelos
Conselhos Superiores e
legislações esparsas, mas
carentes de disciplina específica e aplicada a este
Regional.

“alimentar” o site oficial,
com informações correlatas
à divulgação de dados e inO princípio da trans- ção 377/2012, que regula- formações relativas às conparência e informação foi mentou a Lei de Acesso à tas públicas, a divulgação
consolidado após o Tribu- Informação e a criação do dos veículos utilizados pelo
nal Pleno aprovar Propo- Serviço de Informações ao Tribunal; a publicação de insição da Presidência, em Cidadão – SIC, no âmbito formações alusivas à gestão
orçamentária e financeira,
seu primeiro ano de gestão, do TRT/CE.
contemplando a melhoria e
Nesta seara, foi norma- aos quadros de pessoal e resa ampliação dos processos tizado, por meio do Ato pectivas estruturas remunede difusão de informações e Presidencial nº 186/2014, ratórias dos tribunais, dentre
de comunicação integrada. as competências das uni- outros dados vinculados à
Lavrou-se, então, a Resolu- dades administrativas para atividade administrativa.

Portal da Transparência e
Gestão de Divulgação de Informações

Regulamento da Escola Judicial
e Programa de Capacitação
Permanente dos Servidores
A gestão 2012/2014 do
TRT/CE apresentou ao Tribunal Pleno minuta de regulamento
contemplando
organização administrativa,
competencial e de pessoal,
com vistas à eficaz capacitação
de juízes e juízas. A lavratura
da Resolução nº 13, de 30 de
abril de 2013, reforçou o direito dos jurisdicionados e da sociedade em geral à obtenção
de um serviço de qualidade na
administração da Justiça e na
prestação jurisdicional.
Ainda no tocante à formação e à capacitação, essa pauta
também foi enfrentada, com
a aprovação pelo Pleno de
proposição de Programa de
Capacitação Permanente dos
Servidores do TRT/CE, que
culminou com a Resolução
nº 406/2013, de 15/10/2013,
que institui um Programa
Permanente de Capacitação
destinado à formação e aper-

feiçoamento profissional dos
servidores, bem como ao
desenvolvimento gerencial,
visando à preparação do quadro de pessoal para desempenhar atribuições de maior
complexidade e responsabilidade, e propiciando a formação continuada.
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Manual de Procedimentos para
Perícias Médicas e Odontológicas
A Presidência expediu
o Ato nº 362/2013, que
tornou obrigatória a observância pelo Setor MédicoOdontológico das normas
procedimentais contidas no
Manual de Perícia Oficial em
Saúde do Servidor Público,
editado pelo Ministério do
Planejamento, Orçamento
e Gestão, disponibilizado
para orientação e pesquisa
no site do Tribunal, quando
da emissão de atestados e
de laudos e da realização de
perícias médico-odontológicas oficiais.

Regulamento para
Contratações no âmbito do TRT/CE
Obser vando a linha
de legalidade, impessoalidade e transparência
na gestão, a Presidência
deflagrou processo de
discussão sobre os procedimentos de contratação no âmbito do Regional, gerando, por meio
de gestão participativa
de vários setores, de
proposta de minuta que
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dispõe de forma clara
sobre questões referentes a planejamento anual
de gastos e contratações,
elaboração de proposta
orçamentária,
seleção
de fornecedores, gestão
e fiscalização de contratos, dentre outras disposições, que estava em
fase de análise ao final
da Gestão 2012/2014.

Manual do Controle Interno
A Presidência do
TRT/CE incentivou e
apoiou, durante a gestão
2012/2014, a elaboração do Manual do Controle Interno. O documento dispõe sobre as
finalidades da Secretaria
de Controle Interno,
seu âmbito de atuação
e objetos sujeitos à ação
de controle, análise da
estrutura e organização
administrativa da secretaria e suas competências, indicação dos princípios gerais da ação do
controle, as normas de
conduta funcional e avaliação das habilidades
necessárias para o bom
desempenho das atividades. Além disso, trata
das prerrogativas dos
servidores em atividade
de auditoria, inspeção
administrativa e fiscalização, diretrizes gerais
para o planejamento
e a gestão das ações e
atividades, técnicas de
controle, normas específicas para auditoria de
suas normas estruturais,
dentre outras disciplinas correlatas.
Com esta publicação,
espera-se disponibilizar
informações relacionadas ao controle da gestão pública no TRT/
CE e contribuir com
o compromisso de de-

Decisão de criar
manuais de
procedimentos
auxiliou na
padronização de
procedimentos

sencadear
discussões,
reflexões e críticas com
vistas às mudanças que
se façam necessárias, em
um processo continuado
de melhoria e aperfeiçoamento das atividades
de controle.

77

78

Programa Trabalho Seguro
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Fortalecendo os laços
com a sociedade civil
Programa Trabalho Seguro reúne cerca de 40 instituições
públicas e privadas preocupadas em previnir acidentes

Ato público no Castelão reuniu operários e autoridades preocupados em reduzir número de acidentes de trabalho

O Programa Trabalho
Seguro é uma iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, em
parceria com diversas instituições públicas e privadas,
visando à formulação e execução de projetos e ações
nacionais voltados à prevenção de acidentes de trabalho
e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e
Saúde no Trabalho.
80

O principal objetivo do
programa é contribuir para a
diminuição do número de acidentes de trabalho registrados
no Brasil nos últimos anos.
No biênio 2012/2014,
foram realizadas novas articulações com instituições
públicas e privadas e feitas
aproximações com atores
da sociedade civil, tais como
empregados, empregadores,
sindicatos, Comissões Internas de Prevenção de Aci-

dentes (CIPAs), instituições
de pesquisa e ensino.
Conclamou-se a permanente participação de empregados, empregadores,
sindicatos, instituições públicas, associações e demais
entidades da sociedade civil
para tornarem-se parceiros
do Programa Trabalho Seguro e unir forças com a
Justiça do Trabalho para a
preservação da higidez no
ambiente laboral.

Evento foi realizado durante as obras do estádio Castelão para a Copa do Mundo

1.500 operários unidos
em ato pelo trabalho seguro
Mais de 1.500 operários
participaram de ato público
promovido pelo TST, TRT/
CE e outras 25 instituições
públicas e privadas no dia 17
de agosto de 2012. Eles assistiram a vídeos informativos,
receberam cartilhas e acompanharam os discursos de
autoridades e personalidades
sobre como evitar acidentes
de trabalho e cuidar da saúde.
“Quando a prevenção
falha, os acidentes ocorrem.
Quase todos os acidentes de
trabalho são preveníveis”,
destacou, durante o evento, o
ex-presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen. Ele
também lembrou que a falta

de informação e o excesso de
confiança estão entre as causas mais comuns de acidentes
nos espaços de trabalho.

Ex-jogador da seleção Careca distribui camisas autografadas aos operários
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Segurança no trabalho e na escola
A segurança no trabalho
tornou-se disciplina obrigatória para os alunos que
frequentam as 91 escolas
públicas profissionalizantes
estaduais cearenses. A novidade foi debatida em 15 de
abril de 2013, em reunião
entre a secretária de educação do Estado do Ceará,
Izolda Cela, e os coordenadores regionais do Programa Nacional de Prevenção
de Acidentes de Trabalho
(Pnpat),
desembargador
Tarcísio Lima Verde Júnior
e o juiz do trabalho Carlos
Alberto Rebonatto.
O convênio definitivo
foi assinado pela presidente
do TRT/CE, desembargadora Roseli Alencar, gestores do Programa Trabalho
Seguro e a secretária de
educação durante a abertura do Primeiro Seminário
Cearense de Prevenção de
Acidente de Trabalho, no
dia 8 de agosto de 2013.
Aproximadamente 13
mil estudantes de 74 municípios diferentes beneficiaram-se da ação. Eles
frequentam os 53 cursos
profissionalizantes oferecidos na rede estadual de
educação profissional e
tecnológica. Cada aluno
passou a ter pelo menos 20
horas de aula sobre segurança no trabalho durante
o segundo ano do ensino
profissionalizante.

Desembargadora Roseli Alencar firma convênio com a Secretaria Estadual de Educação

Trabalho seguro no Porto do Pecém
Para contribuir com a
criação de empregos cada
vez mais seguros, representantes do TRT/CE e
de outras 21 instituições realizaram uma visita-técnica
ao complexo Portuário do
Pecém no dia 23 de abril
de 2013. A ação integrou
os trabalhos da 1ª Semana
Cearense de Prevenção de
Acidentes de Trabalho.
Durante a manhã, um

grupo de aproximadamente 100 pessoas participou
de quatro palestras. Nelas,
foram debatidas conexões
entre desenvolvimento socioeconômico, capacitação
profissional, planejamento
e trabalho seguro.
Com mais de 10 anos
de operação, o Pecém é
o porto nacional líder na
exportação de frutas e
calçados.

Palestras sobre trabalho seguro realizadas no Porto do Pecém
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Semana educativa e ato público
Terminou no dia 26 de
abril de 2013 a 1ª Semana
Cearense de Prevenção de
Acidentes de Trabalho. Para
coroar os cinco dias de atividades com estudantes,
parlamentares, servidores
públicos, profissionais de
saúde, as instituições que
compõem o grupo de trabalho responsável pelo Programa Trabalho Seguro no
Ceará (Getrin 7) foram à
Praça José de Alencar e ofereceram serviços à população do centro de Fortaleza.
Por fim, foi realizado um
ato público em memória
das vítimas de acidentes de
trabalho.

Representantes do Getrin 7 foram à praça dialogar com a população

Quem passou pela Praça
José de Alencar pôde tirar
dúvidas sobre direito do
trabalho, tomar vacinas, aferir a pressão arterial, receber
massagem terapêutica ou

cuidar do visual. Todos os
que passavam pelos quiosques montados na praça
recebiam material com informações sobre saúde e
segurança no trabalho.

Especialistas reunidos em Fortaleza
O TST, o CSJT e o
TRT/CE reuniram, em
Fortaleza, os maiores especialistas brasileiros sobre
os temas acidente de trabalho e proteção à saúde
do trabalhador. Quais instrumentos jurídicos podem
ser utilizados para garantir
uma reparação adequada
ao trabalhador acidentado?
Quando utilizá-los? Essas
foram algumas das perguntas debatidas nos dias 8 e 9
de agosto de 2013, durante
o Seminário Acidente de
Trabalho: Prevenção e Tutelas de Urgência.

Entre os palestrantes
do seminário estavam os
desembargadores
Sebastião Oliveira (TRT/MG),
Brasilino Ramos (TRT/DF
e TO), o ministro do TST
Cláudio Brandão, o juiz
Guilherme Feliciano (Taubaté), os procuradores do
trabalho Raimundo Simão

(Campinas) e Rodrigo Carelli (Rio de Janeiro), o professor Guilherme de Melo
(Campinas) e a auditora fiscal do trabalho Ivone Baumecker (Belo Horizonte).
Todos são referências pelo
trabalho e produção literária relacionados ao tema do
seminário.

Evento foi prestigiado por
autoridades de todo o Brasil
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Seminário Cearense Acidente de Trabalho:
Prevenção e Tutelas de Urgência reuniu
aproximadamente 700 participantes em
auditório da Universidade do Parlamento
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“Trabalho: o Avesso da Dignidade”
Como parte da programação do Seminário Cearense Acidentes de Trabalho: Prevenção e Tutelas de
Urgência, foi aberta, no dia
8 de agosto de 2013, a exposição “Trabalho: o Avesso
da Dignidade”. Com fotos,

Adesão ao
Trabalho Seguro
no Ceará
O Grupo de Trabalho Interinstitucional
do Programa Trabalho
Seguro no Ceará (Getrin 7) passou a contar com o reforço de
um novo membro na
prevenção e no combate aos acidentes de
trabalho. O prefeito
de Pacatuba, Alexandre Alencar, assinou
termo de adesão ao
Grupo no dia 2 de
setembro, em reunião
realizada no Tribunal
Regional do Trabalho
do Ceará. O município
transformou-se na 38ª
instituição a participar
do Getrin 7.
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vídeos e instalações, a exposição mostra o lado social do
trabalho e retrata diversas
formas de trabalho consideradas não dignas. O espaço
ficou aberto à visitação até o
dia 16 de agosto, no 5º andar
do prédio da Universidade

do Parlamento Cearense.
Realizada pelo TRT/CE,
a exposição teve expografia
de André Scalazzari, produção da W10 Eventos, montagem de Leo Carreiro e fotografias de Sérgio Carvalho
e Rubervam Du Nascimento.

Fomentando o debate
A Lei 12.619, também
conhecida como Lei dos Motoristas, foi debatida em audiência pública realizada no
dia 3 de setembro de 2013 na
Comissão de Viação e Transportes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A
proposição foi da deputada
Eliane Novaes, atendendo a
solicitação do Getrin 7, grupo
de instituições coordenado
pelo TRT/CE.
O procurador do trabalho
Paulo Douglas de Moraes foi

o palestrante da audiência. Segundo o membro do Ministério Público, a Lei dos Motoristas mexeu com interesses
de grupos econômicos, principalmente dos embarcadores
do agronegócio. “Temos a
bancada do agronegócio, que
atualmente é a maior bancada
no Congresso, toda empenhada em revogar a norma
e em seu lugar colocar um
projeto que tira sua essência e
amplia a jornada de trabalho
dos motoristas,” afirmou.

Avaliando o trabalho realizado
Integrantes do Getrin 7
estiveram reunidos, no dia
12 de dezembro de 2013, no
Hotel Oásis Atlântico com
objetivo de avaliar as ações
realizadas durante o ano e estabelecer metas para os doze
meses seguintes.
O encontro, aberto pelo
vice-presidente do TRT/
CE, desembargador Tarcísio
Guedes Lima Verde Júnior,
também foi prestigiado pelas presenças da procuradora
regional do trabalho Geórgia Maria da Silveira Aragão,
da deputada estadual Eliane
Novais Teixeira e pelo juiz do
trabalho Carlos Alberto Trindade Rebonatto.

Gestores regionais fazem pronunciamento na abertura de evento

Grupo formado
por 40 instituições
analisou ações
realizadas em 2013

A importância
da perícia judicial

Integrantes do Getrin 7 dialogaram com
magistrados, peritos e diretores de varas do trabalho

Tendo com público-alvo
magistrados, peritos e diretores de varas do trabalho,
foi realizado, no dia 13 de
dezembro 2012, o 1º Seminário Sobre Perícias Judiciais,
no auditório do Hotel Oásis
Atlântico. A programação foi
aberta pelo vice-presidente
do TRT/CE, desembargador
Francisco Tarcísio Guedes
Lima Verde Júnior.
Em seguida, o desembargador Jefferson Quesado Júnior apresentou os palestrantes, Carlos Alberto Pereira de
Castro, juiz do trabalho do
TRT/SC, e o perito judicial e
engenheiro em segurança do
trabalho Evandro Krebs.
87

88

Comunicação Social
89

Ampliação das atividades
de comunicação social
Durante o biênio 2012/2014, o TRT/CE diversificou
as ações de comunicação para garantir ao jurisdicionado
acesso aos serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho

Uma das ações de comunicação do TRT/CE para dialogar com a população é o programa De Fato e de Direito

A Divisão de Comunicação Social do TRT/CE tem
a competência de planejar,
coordenar, dirigir e controlar
a política de comunicação
social da instituição, abrangendo as áreas de Imprensa,
Relações Públicas e Publicidade e Propaganda.
Seguindo as diretrizes
traçadas pela Presidência do
Regional, a unidade atuou
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no registro e divulgação das
principais realizações da Justiça do Trabalho durante a
gestão 2012/2014.
As ações de comunicação
do TRT/CE são pautadas
pela Resolução nº 80/2011,
do Conselho Superior da
Justiça Trabalho, que trata da
política de comunicação social no âmbito da Justiça do
Trabalho. A norma determi-

na que os órgãos da Justiça
do Trabalho divulguem, de
forma sistemática, em linguagem acessível e didática,
os direitos do cidadão e os
serviços colocados à disposição da sociedade.
Também estão alinhadas
com o Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho (2010/2014), que define
como objetivos estratégicos

a criação e o aperfeiçoamento de canais permanentes de
divulgação entre os públicos
interno e externo, mediante
a disponibilização de informações judiciais e administrativas, de forma a garantir
a transparência.
A Comunicação Social
Trabalha, ainda, em sintonia
com o Objetivo Estratégico
do TRT/CE nº 8: Ampliar e
melhorar os processos de difusão de informações, visando a uma comunicação integrada para o fortalecimento
da imagem da instituição.
Nesse sentido, a unidade
atuou repassando às redações
de jornais, blogs e emissoras
de rádio e televisão do Ceará
informações por meio de notas e entrevistas, com dirigentes e magistrados, enfatizando as ações de interesse da
Justiça do Trabalho cearense.

Instituição em vídeo
A Justiça do Trabalho
do Ceará divulgou, em
dezembro de 2012, vídeo
institucional para que
trabalhadores, empregadores, advogados e estudantes conheçam um
pouco mais sobre o funcionamento de um dos
mais antigos tribunais do
trabalho do Brasil.

Com duração de nove
minutos, o vídeo, produzido pela Assessoria de
Comunicação Social do
TRT/CE, conta a história do Regional cearense,
mostra a estrutura física
e o funcionamento da
primeira e da segunda
instâncias da Justiça do
Trabalho do Ceará.

Minutos de Direito do Trabalho
O TRT/CE voltou às
casas dos ouvintes de rádio da região metropolitana de Fortaleza em
dezembro de 2012. De segunda a sexta-feira, entre
as 7h e 11h, no intervalo
da programação da rádio
O Povo/CBN (FM 95.5),
o trabalhador pode ouvir
o Minuto do Trabalho.
No programa, juízes esclarecem, de maneira clara
e objetiva, dúvidas sobre
temas relacionados à Justiça do Trabalho.

Juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto participa de gravação
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O juiz do trabalho Lúcio Flávio Apoliano Ribeiro conversa com ouvintes da rádio O Povo/CBN

Diálogo entre magistrados e ouvintes
O TRT/CE estreou, no
dia 28 de fevereiro de 2013,
mais um canal de comunicação com a população cearense. Duas vezes por mês,
um juiz do trabalho passou
a participar do programa de
rádio Revista O Povo/CBN
(FM 95.5) para esclarecer

dúvidas de ouvintes sobre
direitos do trabalhador e
serviços oferecidos pela
Justiça do Trabalho. A participação do TRT/CE no
programa ocorre às quintas-feiras (na segunda e na
última quinta-feira de cada
mês), entre as 15h30 e 16h.

Relacionando-se
com a mídia

Magistrados participam de treinamento para relacionar-se com a mídia
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Os magistrados do TRT/
CE participaram, no dia 19
de abril de 2013, de treinamento para aperfeiçoar a
capacidade de se comunicar
com a sociedade utilizando
os meios de comunicação.
Conhecido como media
training, o treinamento teve
como instrutores jornalistas
do TRT da Paraíba.

Mais de 6.000 curtidores
em perfil do Facebook
O Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará ultrapassou, em junho de 2014,
6.000 curtidores em seu perfil na rede social Facebook.
Ao lado do Twitter, YouTube, Flickr, podcasts e do
próprio site, o canal passou
a compor as ações de comunicação do TRT/CE para
aproximar-se do cidadão,
via internet, trazendo informações importantes sobre
temas trabalhistas, legislação
do trabalho, oferta de cursos, seminários e eventos.

Número de telespectadores
do canal do TRT/CE no
YouTube também registra
grande crescimento nos
últimos anos
Exibições acumuladas de vídeos no canal Youtube do TRT/CE

Cidadania digital
A busca por informações
no site do TRT/CE cresceu
16% de janeiro a dezembro
de 2013, quando comparado
ao mesmo período do ano
anterior. O site da Justiça
do Trabalho do Ceará recebeu 1,65 milhão de visitas.
Foram mais de 468 mil visitantes únicos no período, de
acordo com monitoramento
do Google Analytics.

Número de notícias no site e na intranet também registrou crescimento
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O Processo Judicial Eletrônico chegou a
100% das varas do trabalho do Ceará
durante o biênio 2012/2014. TRT/CE
realizou campanhas para informar a
população sobre benefícios do novo sistema
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Homenagem Póstuma
Desembargador Manoel Arízio Eduardo de Castro
Devemos sempre buscar
seguir os bons exemplos.
Pessoas que sirvam de guia
e de inspiração para as gerações presentes e futuras.
Sua Excelência, o Desembargador Manoel Arízio
Eduardo de Castro, foi uma
delas. Dele, desejamos seguir o exemplo e dar continuidade ao seu legado.
Sua Excelência, decano
desta Corte por cerca de 22
anos, dedicou nada menos
que 37 anos de sua vida à
magistratura
trabalhista,
sabendo sempre lidar com
as mudanças que o tempo
impõe às instituições, mantendo-se sempre aberto ao
aprendizado e receptivo ao
novo, conquanto firme e irrenunciável em suas convicções. Um magistrado que
sempre se destacou pelos
seus valores e pela sua posição de vanguarda na defesa
dos direitos sociais.
Sua história se confundiu, em grande parte, com
a história da Justiça do Trabalho brasileira. Dos anos
plúmbeos de Ditadura Militar à reabertura democrática; do positivismo e da
tutela negativa dos direitos
ao pós-positivo e suas ações
afirmativas de proteção aos
direitos fundamentais; da
Guerra Fria, com um mundo polarizado que assistia,
compassivo, ao embate ide96

Dedicou nada menos
que 37 anos de sua
vida à magistratura
trabalhista, sabendo
sempre lidar com
as mudanças que
o tempo impõe
às instituições,
mantendo-se
sempre aberto
ao aprendizado e
receptivo ao novo

ológico e político de duas
superpotências mundiais, ao
fenômeno da globalização;
do mundo novo e sem fronteiras da internet; da crise da
pós-modernidade (crise de
identidade, ideológica). Uma
história, uma vida.
Afinal, 37 anos de magistratura do trabalho no âmbito do 2º grau não é um feito
pequeno. E não é só questão
de fôlego. É preciso fazer-se
novo, lição que Sua Excelência, o Desembargador Manoel Arízio, deve ter aprendido com as águias, espécie
que se notabiliza por tomar,
aos 40 anos, uma séria e difícil decisão (arrancar o bico
e as unhas) que lhe permite
viver por mais 30 anos.
Nascido aos 26 dias do
mês de julho de 1942, Sua
Excelência faleceu no dia
25 de junho de 2012, deixando a família, os amigos
e os colegas de trabalho sob
o amargor do luto e da saudade, porém orgulhosos do
pai, do marido, do avô, do
amigo, do conselheiro e do
jurista que a muitos brindou
com seus vastos predicados.
A ele dedico, enfim, estas
breves palavras, desejosa de
que seu exemplo permaneça
imorredouro, deitando luzes
sobre as gerações vindouras.
Roseli Alencar
Presidente do TRT/CE

Desembargador Manoel Arízio de Castro
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