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Apresentação
De início, louvo e agradeço a Deus as bênçãos da vida,
da fé, da saúde, da paciência,
do discernimento, da coragem
para exercer minhas atividades
e da assistência espiritual nos
momentos difíceis. Na sua misericórdia e bondade, Deus nos
concede as virtudes necessárias
para nosso crescimento moral,
material e espiritual.
Quando assumi a Presidência
do Tribunal Regional do Trabalho
da 7ª Região, em 10 de junho de
2016, a Justiça do Trabalho enfrentava sérias dificuldades em razão
do corte no orçamento do ano de
2016 em 30% na verba de custeio
e 90% na verba de investimento.
Devido ao corte, os Tribunais
Regionais do Trabalho adotaram
medidas de contenção de gastos
para garantir o funcionamento
dos órgãos da Justiça Trabalhista.
O TRT7 reduziu, dentre outros, o
contrato de serviços de limpeza,
conservação e higienização, de
vigilância armada, de lavagem de
veículos, de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, de manutenção predial,
hidráulica, elétrica e de telecomunicações. A suspensão dos
contratos de ginástica laboral, de
impressão da Folha 7, suspensão
da gravação e edição do programa Justiça do Trabalho etc.,
conforme Ato 57/2016, de 1º de
fevereiro de 2016. Além das reduções e das suspensões de vários
contratos, o orçamento do Tribunal apresentava um déficit de R$
912.000,00, referente ao período
de janeiro a 10 de junho/2016.
Como se não bastassem as
reduções e suspensões nos con-

A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão

tratos e o déficit no orçamento
do Tribunal, verificou-se que a
reforma no Ed. Desembargador
Manoel Arízio de Castro não havia sido concluída. Por tratar-se
de obra inacabada, oriunda da
administração anterior e, tendo em vista a responsabilidade
institucional desta Presidente,
solicitei ao Presidente do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, Ministro Ives Gandra
da Silva Martins Filho, os recursos necessários ao término da
reforma, conforme Ofício TRT 7
GP Nº 371/2016, de 1º de agosto
de 2016. Devido à restrição orçamentária de 2016, a liberação
do recurso ocorreu no primeiro
semestre do ano de 2017, tendo sido concluída e inaugurada
nesse mesmo ano.
Com o advento da Medida
Provisória 740, de 13 de julho
de 2016, e do PLN, o Tribunal recebeu dois recursos adicionais

que propiciaram cobrir o déficit
do orçamento, bem como realizar serviços de manutenção
no prédio-sede, tais como: na
Secretaria do Tribunal Pleno; Secretarias da 2ª e 3ª Turmas; Gabinete de uma Desembargadora;
nas duas passarelas; serviços de
modernização nos dois elevadores do Anexo I; melhorias nas
instalações da Vice-Presidência;
aquisição de três carros, modernização nos dois elevadores do
Ed. Desembargador Manoel Arízio de Castro com a compra do
mobiliário do referido edifício;
contratação de laudo técnico de
reparações/reforço estrutural no
Ed. Dom Helder com os serviços
de retirada de cerâmica e recuperação de sua fachada.
Apesar das dificuldades orçamentárias, ainda no ano de
2016, iniciei a estruturação da
Segurança Institucional do TRT7,
cujo trabalho se deu em cinco
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etapas. Primeira etapa: a criação da Divisão de Segurança e
Transporte, mediante o Ato nº
151/2016 desta Presidente, subordinada à Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças,
tendo como primeiro Diretor
o Sr. Klayton Coelho de Souza,
Militar Estadual, do Quadro da
Reserva de Oficiais Administrativos do Governo do Estado do
Ceará, para exercer o Cargo em
Comissão de Diretor da Divisão
De segurança e Transporte -CJ
1. Segunda etapa: avaliação médica, psicológica e dentária em
todos os seguranças, tendo em
vista as capacitações e os treinamentos a posterior. Terceira
etapa: capacitação envolvendo
estudos teóricos e práticos de
imobilização, condução, algemação e proteção de autoridades e treinamentos continuados
a todo corpo funcional de segurança. Quarta etapa: compra de
material de trabalho para os seguranças (dispunham apenas de
alguns rádios analógicos), tais
como: rádio de comunicação digitais, algemas, bastões retráteis,
coletes balísticos e tatame de
EVA para alguns dos treinamentos. Quinta e última etapa: compra e instalação de equipamento
de segurança, tais como: cofres
digitais de 10 e de 03 gavetas,
sistema integrado de segurança
com videomonitoramento, portais detectores de metais, scanner de raio X, divisores de fluxo,
detector móvel de metais.
No ano de 2017, o orçamento
da Justiça do Trabalho foi aprovado sem cortes, circunstância
que favoreceu a continuidade
dos serviços de reforma/ampliação das unidades de 1º grau
(Ato da Presidência 162/2016,
4

de 10/08/2016), dentre os quais
os Fórum de Maracanaú e de
Caucaia, as Varas do Trabalho de
Pacajus, de Quixadá, de Baturité,
de Limoeiro do Norte e de Aracati. Da mesma forma, oportunizou a continuidade de compras
e de instalações de equipamentos de segurança, tais como: cofres digitais de 10 e de 3 gavetas,
sistema de vigilância eletrônica
(CFTV), portais detentores de
metais, scanner de raio X, bem
como os equipamentos de segurança: coletes balísticos para
os seguranças, bastões retráteis,
rádio de comunicação digital,
algemas, detectores móveis de
metais e adesivação de veículos
para escolta e vigilância.
No tocante à força de trabalho, o Tribunal encontrava-se em
sérias dificuldades, haja vista que
o último concurso fora realizado
em 2009. Ademais, vários funcionários aposentaram-se e outros
encontravam-se em processo
de aposentadoria. Note-se que a
aposentação de funcionários permanece sempre contínua.
No ano de 2016, tive a grata
satisfação em receber ofício do
Presidente do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, Ministro
Ives Gandra da Silva Martins Filho, autorizando a redistribuição
de 43 cargos de analista judiciário e de técnico judiciário no período de setembro a dezembro de
2016. Cumprido o prazo respectivo, e com a ajuda dos colegas do
Tribunal Pleno, foram redistribuídos todos os cargos autorizados.
Apesar da redistribuição de 43
cargos, o TRT7 permaneceu com
escassez de servidores, principalmente em relação ao primeiro
grau. Em face disso, vislumbrei
ser necessário, com urgência, a

realização de concurso público
de provas e títulos para os cargos
de analista judiciário e de técnico
judiciário. O concurso foi realizado
com sucesso, tendo sido constituída comissão (Portaria 290/2017)
nos termos da lei e devidamente
homologado pelo Pleno do Tribunal ainda no ano de 2017.
No início do ano de 2018, o
Ministro Ives Gandra da Silva
Martins Filho, autorizou o provimento de doze cargos para o
ano em curso, sendo 05 no primeiro semestre e 07 no segundo
semestre. Foram nomeados e
empossados os quatro primeiros classificados no concurso em
maio/2018. Ressalto que o quinto colocado na classificação do
concurso não foi nomeado nem
empossado no cargo de técnico
judiciário, devido haver ingressado com ação judicial requerendo
reserva da respectiva vaga.
As iniciativas colocadas em
prática, acima mencionadas,
representam parte de todo um
trabalho realizado em prol da
Justiça do Trabalho no Estado do
Ceará, durante os dois anos que
administrei o Tribunal com a ajuda de Deus, da espiritualidade
maior; dos colegas Desembargadores deste Regional, do Juiz
Auxiliar da Presidência, da Juíza
de Precatório e do corpo de servidores que trabalhou comigo
durante a gestão 2016-2018.
Finalizo minhas palavras,
abençoando meu filho amado,
meus sobrinhos e minhas irmãs.
Agradeço os conselhos de meus
pais, principalmente no início de
minha primeira infância.
MARIA JOSÉ GIRÃO
Desembargadora Presidente TRT 7
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Desembargadora Maria José Girão
assume a Presidência do TRT/CE
A desembargadora Maria
José Girão foi empossada presidente do Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará em cerimônia
realizada no dia 10 de junho de
2016. Ela foi a quinta mulher a
assumir a direção do TRT/CE e
passou a administrar a Justiça
do Trabalho cearense em conjunto com o vice-presidente,
desembargador Jefferson Quesado Júnior, e com o corregedor
regional, desembargador Durval
César de Vasconcelos Maia.
Há 31 anos na magistratura
trabalhista, dos quais 24 dedicados à primeira instância, a
desembargadora destinou boa
parte de seu discurso de posse
a temas relacionados a magistrados e a servidores que atuam
nas varas do trabalho. “É preciso dotar a primeira instância de
melhores condições de trabalho. A escassez de servidores e
de juízes são fatores que contribuem para o adoecimento da
nossa força de trabalho”, ressaltou a magistrada.
A preocupação com a estrutura física e de pessoal das unidades de primeiro grau seria,
portanto, uma das principais
prioridades da gestão que se
iniciava. À época, o TRT/CE contava com 69 juízes e um quadro
de 1.037 servidores. Essa força
de trabalho recebia uma média
anual de 51 mil novos processos para solucionar. “O volume
de trabalho que sempre marcou a primeira instância e ainda
continua persistindo é prova
inconteste de que o jurisdicio-

Desembargadora Maria José Girão em seu discurso de posse

nado precisa da Justiça do Trabalho”, afirmou a desembargadora Maria José Girão.

É preciso dotar a
primeira instância de
melhores condições
de trabalho

Currículo - A desembargadora Maria José Girão foi nomeada
para o cargo de juiz do trabalho
substituto da Justiça do Trabalho
do Ceará em 1986 e tomou posse em 9 de junho do mesmo ano.
No início da carreira, foi designada para atuar em várias Juntas
de Conciliação e Julgamento
(JCJ), como as localizadas nos
municípios cearenses de Fortaleza, Iguatu, Sobral, Crato, e também em São Luís e Imperatriz,
no Maranhão.
Em 1991, foi promovida
para exercer o cargo de presidente da JCJ do Crato. Desde

de então, a magistrada assumiu a titularidade de seis varas do trabalho no interior, na
região metropolitana e na capital (Crato, Iguatu, Sobral, 10ª
JCJ de Fortaleza, Pacajus e 3ª
Vara do Trabalho de Fortaleza).
As remoções sempre se deram
a pedido da magistrada e pelo
critério de antiguidade.
O então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou, em 7 de junho de
2010, mediante promoção pelo
critério de antiguidade, a magistrada para exercer o cargo
de desembargadora do TRT/CE.
Sua posse ocorreu em 8 de junho de 2010.
A desembargadora Maria
José Girão também exerceu o
cargo de corregedora regional
do TRT/CE, no biênio 2012 a
2014. Ela foi a primeira corregedora eleita. Até então, o cargo
era ocupado cumulativamente
pelo presidente ou pelo vice-presidente do Regional.
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Perfil da Justiça do Trabalho do Ceará
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), Juazeiro do
Norte (3), 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 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT/CE)
é a segunda instância da Justiça
do Trabalho no Ceará. Julga recursos ordinários contra decisões
das varas do trabalho, ações de
sindicatos patronais ou de trabalhadores organizados em nível
regional, ações rescisórias de decisões do próprio Tribunal ou das
varas e mandados de segurança
contra atos de seus juízes.
O pleno do TRT/CE é composto por 14 desembargadores
federais do trabalho. São onze
desembargadores de carreira,
nomeados pelo presidente da
República mediante promoção
de juízes do trabalho, obedecidos os critérios de merecimento
e antiguidade. Dois desembargadores foram escolhidos entre
membros do Ministério Público
do Trabalho e um foi escolhido
entre membros da advocacia.
O TRT/CE é dividido em três
turmas de julgamento. Elas
funcionam com quatro desembargadores cada uma. Os julgamentos das turmas acontecem
no edifício-sede, onde também
estão localizadas a Presidência,
a Vice-Presidência, a sala de sessões do Tribunal Pleno, a Corre6

Edifício Desembargador Manoel Arízio de Castro,
prédio pertencente ao complexo do Fórum Autran Nunes

gedoria Regional, a Sala de Dissídios e a Ouvidoria.
A Justiça do Trabalho do Ceará conta com um quadro de 69
juízes do trabalho, sendo 37 titulares e 32 substitutos, e 1.027
servidores ativos, que auxiliam
os magistrados a solucionar os
conflitos trabalhistas. Já servidores e magistrados aposentados
somam 303 pessoas.

Números
77 anos de existência
37 varas do trabalho
14 desembargadores
37 juízes titulares
32 juízes substitutos
1.027 servidores
335 estagiários
303 aposentados
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Prestação Jurisdicional
O aperfeiçoamento dos serviços jurisdicionais foi uma das
prioridades da administração
2016-2018, principalmente os
voltados à promoção da conciliação trabalhista. Além do amplo
apoio à realização das semanas
de conciliação promovidas pelo
Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT) e pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), a Justiça do Trabalho do Ceará deu um
importante passo para ampliar
os serviços destinados à realização de acordos judiciais.
Em janeiro de 2018, foi entregue aos jurisdicionados o primeiro Centro Judiciário de Solução
de Disputas (Cejusc-JT) do TRT/

CE. O novo serviço foi criado com
o objetivo de agilizar a solução
de conflitos trabalhistas por meio
de acordos. A solenidade contou
com a presença do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emmanoel Pereira.
A execução trabalhista também mereceu uma atenção especial da Administração no biênio 2016-2018. Para a entrega de
uma prestação jurisdicional mais
efetiva, foram mobilizadas diversas unidades do Regional para
os mutirões da Semana da Execução Trabalhista, que são promovidas anualmente pelo CSJT.
Além disso, foram realizados
leilões judiciais, na capital e no

interior, e incentivado o trabalho
da Comissão para Efetividade da
Execução nas varas do trabalho.
As iniciativas, conjugadas
aos esforços de magistrados e
de servidores, renderam elogios
por parte do corregedor-geral da
Justiça do Trabalho. “Apesar das
limitações orçamentárias e da
escassez de juízes e servidores, o
TRT/CE tem prestado relevantes
serviços à sociedade, especialmente os juízes de primeiro grau,
que conseguiram um desempenho superior à média nacional
dos tribunais do mesmo porte”,
afirmou o ministro Renato de Lacerda Paiva ao encerrar a correição ordinária no TRT/CE.
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Semana da Conciliação Trabalhista

Solenidade de abertura da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista

O TRT/CE foi um dos destaques da segunda Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, realizada no período de 13 a 17 de
junho de 2016. Dos 24 tribunais
trabalhistas do país, o cearense
foi o nono que mais homologou
acordos e que mais arrecadou,
com R$ 24,6 milhões. O evento é uma iniciativa do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho
e tem o objetivo de buscar soluções rápidas e consensuais para
8

disputas judiciais. Mais de seis mil
pessoas foram atendidas durante
os cinco dias do mutirão.
Comparando-se o número
de acordos homologados com a
quantidade de audiências realizadas, o TRT/CE sobe para a quinta
colocação entre os mais produtivos. Foram realizadas 2.001 audiências, das quais resultaram 1.102
acordos, o que corresponde ao
percentual de 55% de conciliações.
A média nacional foi de 42,5%.

A 13ª Vara do Trabalho de
Fortaleza foi um dos destaques
da Semana com R$ 2,1 milhões
arrecadados em 40 acordos. “A
procura nessa Semana foi bem
maior, inclusive com muitos pedidos extrapauta”, avaliou a juíza Karla Yacy. No último dia do
evento, a magistrada homologou um acordo de R$ 1,6 milhão
com a Caixa Econômica Federal,
beneficiando dez funcionários
da instituição.

Biênio 2016 - 2018

2017 - Para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista
de 2017, que aconteceu de 22
a 26 de maio, as empresas com
os maiores números de ações
na Justiça do Trabalho do Ceará
foram intimadas a apresentar relação de processos para acordos.
Bancos públicos encabeçaram a lista de empresas e órgãos
com o maior número de ações
em curso na Justiça do Trabalho
do Ceará. A Caixa Econômica Federal liderava com 877 proces-

sos. Em seguida, aparecia o Banco do Brasil, com 453 processos.
Na terceira colocação estava o
Estado do Ceará, e, na quarta, a
Prefeitura de Fortaleza.
A Justiça do Trabalho cearense totalizou R$ 25,8 milhões em
acordos na Semana Nacional da
Conciliação Trabalhista de 2017.
O resultado colocou o TRT/CE
em segundo lugar entre os Regionais de médio porte que mais
arrecadaram durante o evento.
Ao todo, foram atendidas cerca

TRT | CE

O resultado colocou
o TRT/CE em segundo
lugar entre os Regionais de médio porte
que mais arrecadaram
durante o evento

de sete mil pessoas e homologados 936 acordos nas 37 varas do
trabalho do estado e no Tribunal.

Partes negociam acordo no primeiro dia da Semana de Conciliação
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Semana da Execução Trabalhista

Foram homologados 519 acordos e realizadas 1.079 audiências durante a Semana de Execução Trabalhista de 2016

A Semana Nacional da Execução Trabalhista, que aconteceu de 19 a 23 de setembro de
2016, foi marcada por um grande empenho do TRT/CE para
solucionar processos em que já
houve condenação, mas a parte
condenada não pagou o que foi
determinado pelo juiz.
Nos cinco dias do mutirão, a
Justiça do Trabalho realiza várias
ações para que os devedores
paguem as dívidas, como rastrear bens, bloquear valores em
contas bancárias e promover audiências de conciliação. Foram
homologados 519 acordos, realizadas 1.079 audiências e atendidas 3.677 pessoas na Justiça do
Trabalho do Ceará. O TRT/CE garantiu o pagamento de mais de

10

R$ 126 milhões a trabalhadores
cearenses, tornando-se o Regional que mais arrecadou no Brasil.

Nos cinco dias do mutirão, a Justiça do Trabalho realiza várias ações
para que os devedores
paguem as dívidas
O maior valor veio de um acordo de procedimento intermediado
pelo Núcleo Permanente de Conciliação do TRT/CE, no último dia do
evento. Esse procedimento garantiu o pagamento de R$ 95 milhões
a cerca de 750 professores da Universidade Federal do Ceará.
2017 - A Semana Nacional
da Execução Trabalhista de

2017, realizada de 18 a 22 de
setembro, rendeu R$ 16,7 milhões a trabalhadores cearenses. O valor foi obtido por meio
de 515 acordos realizados em
processos em fase de execução,
um leilão judicial e por meio de
acordos em processos de precatórios. A soma deu o terceiro lugar ao TRT/CE no ranking
nacional entre os que mais arrecadaram, considerando-se os
tribunais de porte médio.
Ao todo, foram realizadas
950 audiências na primeira e
na segunda instâncias e atendidas 2.812 pessoas. O Centro
de Conciliação (Cejusc-JT) realizou 223 audiências de conciliação. Foram mais de R$ 11
milhões em acordos.
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Semana Nacional da Conciliação
A disposição de patrões e de
empregados cearenses em colocar fim a conflitos trabalhistas
garantiu a quitação de R$ 6,2
milhões em dívidas durante a
Semana Nacional da Conciliação no TRT/CE, entre os dias 21
e 25 de novembro de 2016. No
total, 4.191 pessoas foram atendidas na primeira e na segunda
instâncias, durante os cinco dias
do mutirão, que é uma iniciativa
do Conselho Nacional de Justiça

que envolve todos os ramos do
Poder Judiciário do país.
No período, foram realizadas
1.180 audiências, que resultaram
em 643 acordos. No maior deles,
um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal encerrou um
processo iniciado em 2007.
O trabalhador e a Caixa entraram em acordo e o banco pagou
R$ 623,5 mil em verbas trabalhistas. Ao todo, a empresa incluiu 88
processos na pauta da Semana.

Na edição de 2017 do evento, que ocorreu de 27 de novembro a 1º de dezembro, a
novidade ficou por conta da
marcação de audiências por
meio do aplicativo de smartphone Comunicação Pública.
Naquele ano, foram agendadas
mais de 2.500 audiências, sendo 2.250 para as 37 varas do
trabalho do estado e mais 255
para o Centro de Conciliação
do TRT/CE (Cejusc-JT).

Desembargador José Antonio Parente, coordenador das conciliações no TRT/CE, em audiência de conciliação
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A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, e a coordenadora dos precatórios no Tribunal, juíza do trabalho Gláucia Monteiro

Precatórios
Para dar a oportunidade a
trabalhadores com precatórios
contra o Estado do Ceará de antecipar o recebimento de seus
créditos, a Divisão de Precatórios
do TRT/CE realizou agendando
prévio de audiências de conciliação para a Semana Nacional
da Execução Trabalhista de 2016,
que ocorreu entre 19 e 23 de setembro. À época, existiam pendentes na Justiça do Trabalho
cearense 359 precatórios contra
o Governo Estadual, no valor global de R$ 139,5 milhões. Em dois
dias de audiências, a Divisão de
Precatórios realizou dez acordos,
que totalizaram R$ 5,3 milhões.
12

O TRT/CE também consegui uma boa quantia em acordos realizados em processos de
precatórios do Estado do Ceará
durante a Semana Nacional da
Execução Trabalhista de 2017,
ocorrida de 18 a 22 de setembro.
Foram 14 acordos, no valor total
de R$ 1,76 milhões.

Já os acordos em precatórios da Semana Nacional
da Conciliação Trabalhista de
2017 totalizaram R$ 2,7 milhões e beneficiaram servidores do Estado do Ceará, único
ente público que optou por
conciliar durante o evento daquele ano.

A Divisão de Precatórios, Requisitórios e Cálculos Judiciais do TRT/CE funciona no 2º andar do edifício Anexo 1,
Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1.077, Aldeota.
Telefone: (85) 3388 - 9416
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Leilões e feirões
Feirão - Com o objetivo de
aumentar a arrecadação para a
Semana da Execução de 2016,
a Justiça do Trabalho do Ceará
realizou três dias de Feirão com
bens penhorados de devedores. Cerca de 130 itens foram
colocados à venda, com descontos de 55 a 90% em relação
ao valor de avaliação. A oferta
rendeu R$ 228,6 mil para trabalhadores da Região Metropolitana de Fortaleza.
Segundo o juiz do trabalho
André Barreto, coordenador de
leilões do TRT/CE, a principal

Região do Cariri
Oito
leilões realizados*
R$ 1.377.882,50
em valores arrecadados.
*Período: junho de 2016 a abril
de 2018.

vantagem do Feirão é que os
bens são ofertados com valor de
lance mínimo bastante reduzido,
uma vez que não conseguiram
ser vendidos anteriormente em
leilões convencionais.
Leilão no Cariri - O Fórum do
Trabalho do Cariri também ofertou bens penhorados para quitar dívidas trabalhistas. O leilão
unificado das varas do trabalho
do Cariri, realizado no dia 21 de
setembro de 2016, arrecadou
aproximadamente R$ 95 mil.
A quantia beneficiou trabalhadores de 12 processos distintos
daquela região. Já no dia 9 de
dezembro do mesmo ano, outro
leilão público unificado, em Juazeiro do Norte, foi realizado para
pagar dívidas trabalhistas.
No ano seguinte, quatro leilões movimentaram o Fórum
Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto, em Juazeiro do
Norte. O leilão ocorrido em 29
de março contou com 25 lotes,
com avaliação total dos bens em

R$ 8,9 milhões. Em 28 de junho
de 2017, outro leilão de bens penhorados de empregadores com
dívidas trabalhistas nas varas do
trabalho da Região do Cariri foi
realizado. Também com 25 lotes,
a avaliação total dos bens era de
R$ 13,7 milhões.
Os outros leilões ocorreram
no dia 27 de setembro, com
bens avaliados no valor total de
R$ 8,5 milhões, e no dia 7 dezembro, com bens avaliados em
R$ 15 milhões, o maior valor em
avaliação já ocorrido em leilões
trabalhistas na Região do Cariri. Entre os lotes disponíveis, a
maioria era de maquinário para
empresas dos ramos industrial e
comercial, veículos e imóveis.
O último leilão da Região do
Cariri, ocorrido durante a Gestão 2016-2018, aconteceu em
27 de março de 2018. Na ocasião, R$ 8,3 milhões em bens
foram postos à venda, sendo o
item mais caro um imóvel avaliado em R$ 5 milhões.

Na Semana de Execução de 2016, a Justiça do Trabalho do Ceará realizou três dias de feirão
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Leilão unificado de bens penhorados nas varas do trabalho da capital e região metropolitana

Leilão em Fortaleza - No dia
30 de junho de 2016, a Justiça do
Trabalho do Ceará realizou um
leilão aberto ao público em geral com bens avaliados em aproximadamente R$ 13,6 milhões.
Itens inusitados como um motel,
um avião e conjuntos de calcinha e sutiã estiveram na relação.
Nos 115 lotes à venda, estavam
ainda imóveis, veículos, equipamentos de informática e de escritório, máquinas industriais e
roupas, que foram penhorados
de devedores trabalhistas com
o objetivo de quitar suas dívidas.
No dia 1º de dezembro de
2016, a Justiça do Trabalho do
Ceará realizou, em Fortaleza,
mais um leilão com bens que
foram penhorados para quitar
dívidas trabalhistas. Estiveram
disponíveis 153 lotes com móveis, imóveis, veículos, máquinas
e equipamentos industriais, co14

merciais e de informática, no valor total de R$ 41,4 milhões. Os
processos envolvidos foram de
varas do trabalho da capital e da
região metropolitana.
A Justiça do Trabalho do Ceará
realizou também, no dia 7 de junho
de 2017, leilão de bens penhorados
de empregadores com dívidas trabalhistas nas varas do trabalho da
capital e da região metropolitana.
Foram 236 lotes com avaliação total
dos bens em R$ 28 milhões.
Durante a Semana Nacional
da Execução Trabalhista de 2017,
a Justiça do Trabalho do Ceará realizou leilão de bens penhorados
em processos em curso nas varas
do trabalho de Fortaleza e da região metropolitana. Estavam disponíveis 185 lotes para compra. O
leilão arrecadou R$ 1,37 milhões.
Em 6 de dezembro de 2017,
mais um leilão unificado referente a processos em tramitação

nas varas do trabalho da capital
e região metropolitana colocou
à venda 95 lotes com terrenos,
apartamentos, veículos e equipamentos industriais, no valor
total de R$ 28 milhões.

Fortaleza e Região
Metropolitana
Cinco
leilões realizados*
R$ 8.058.167,88
em valores arrecadados
Três
feirões realizados*
R$ 228.662,60
em valores arrecadados
*Período: junho de 2016 a abril
de 2018.
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Correição ordinária
O então corregedor-geral
da Justiça do Trabalho, ministro
Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT/
CE, de 25 a 29 de julho de 2016.
Ele foi recebido pela presidente
do Regional, desembargadora Maria José Girão, e por uma
equipe de assessores e diretores do Tribunal.
Segundo o ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
“o objetivo da correição não é
fiscalizar; é fazer um trabalho
de levantamento de informações, realizar um comparativo
com outros tribunais do mesmo
porte, verificar eventualmente
algumas inconsistências e fazer
recomendações”, afirmou.
Durante sua passagem pelo
Ceará, o ministro reuniu-se com
a presidente do TRT/CE e com os
14 desembargadores do Regional. Também houve encontro
com magistrados de primeiro
grau e atendimento ao público
em geral, como representantes
de entidades associativas e pessoas interessadas em tratar de

A desembargadora Maria José Girão e o corregador-geral, ministro Renato de Lacerda Paiva,
durante leitura da ata da correição

assuntos relacionados a processos em tramitação no Tribunal.
Resultados - Após os cinco dias analisando processos,
dados estatísticos e a produtividade de magistrados e de
servidores do TRT/CE, o corregedor-geral da Justiça do Traba-

lho apresentou relatório com o
desempenho do órgão. O documento apontou a Justiça do Trabalho cearense como a mais rápida e a mais produtiva do país.
“Apesar das limitações orçamentárias e da escassez de
juízes e servidores, o TRT/CE
tem prestado relevantes serviços à sociedade, especialmente
os juízes de primeiro grau que
conseguiram um desempenho
superior à média nacional dos
tribunais do mesmo porte”, afirmou o ministro.

Aprimeira instância da
Justiça do Trabalho do
Ceará possui o trâmite
processual mais célere
em comparação com a
média do país
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Nova Jurisdição
Desde julho de 2017, trabalhadores e empregadores
beberibenses não precisam
mais deslocar-se por cerca de
100km até Pacajus para ter
acesso à Justiça do Trabalho.
Naquele mês, o Plenário do
TRT/CE transferiu a jurisdição
do município de Beberibe para
a Vara do Trabalho de Aracati.
O objetivo foi proporcionar
melhor acesso à Justiça, já que

as duas cidades ficam a 25km
de distância.
Os cerca de 230 processos
originários de Beberibe em curso na antiga vara passaram ao
novo endereço. Assim, as varas
em questão terão um melhor
equilíbrio entre número de processos. Em 2016, a VT de Pacajus
recebeu 1.997 novos processos,
enquanto a VT de Aracati recebeu 965. Com a mudança, a

unidade de Aracati recebeu um
aumento de processos em 12%.
A proposta de alteração partiu da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção Ceará e Subseção
Aracati. A mudança foi previamente submetida à apreciação
da CorregedoriaRegional do TRT/
CE, do Ministério Público do Trabalho, dos magistrados titulares
das varas do trabalho em questão
e do Tribunal Pleno do TRT/CE.

Sessão itinerante
Os desembargadores da Primeira Turma do TRT/CE realizaram sessão itinerante em Juazeiro do Norte, no dia 17 de agosto
de 2017. Os julgamentos, envolvendo 17 processos de trabalhadores e empregadores da Região
do Cariri, aconteceram no Fórum
Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto. Essa foi a terceira
vez que um colegiado do TRT/CE
realizou sessão fora de sua sede,
localizada em Fortaleza.
Para o presidente da Primeira
Turma, desembargador Emmanuel Furtado, a ida do colegiado
ao interior do estado cumpriu
um dos objetivos da legislação
processual, que é a Justiça Itinerante. “É uma tentativa de
aproximar o Judiciário dos locais
que não estão próximos à capital, onde funciona o Tribunal”,
afirmou. O magistrado também
falou sobre a importância do
julgamento para advogados e
estudantes de Direito do Cariri.
“Muitos deles talvez ainda não
tenham tido a oportunidade de
16

A sessão itinerante antecedeu a abertura do Seminário
de Direito Material e Processual do Trabalho

assistir à dinâmica de uma sessão de uma turma”, pontuou.
Seminário - A sessão itinerante da Primeira Turma do TRT/
CE antecedeu a abertura do Seminário de Direito Material e

Processual do Trabalho, evento
que reuniu especialistas para debater a reforma trabalhista e outros temas do Direito do Trabalho. O seminário foi promovido
pela Escola Judicial do TRT/CE.
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Centro de Conciliação
O TRT/CE entregou mais um
importante serviço aos trabalhadores e empregadores do
estado, no dia 12 de janeiro de
2018: seu primeiro Centro Judiciário de Solução de Disputas
(Cejusc-JT). Chamado também
de Centro de Conciliação, o novo
serviço do TRT/CE tem o objetivo
de agilizar a solução de conflitos
trabalhistas por meio de acordos. A solenidade contou com
a presença do vice-presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emmanoel Pereira.
“Uma das principais bandeiras
que elegi e estabeleci como
meta foi o fomento e a criação
de Centros de Conciliação. Sei
que tal caminho tende a proporcionar importantes benefícios,
como o incentivo à conciliação
e à ampliação das condições do
exercício dessa prática processual, bem como a facilitação da
prestação jurisdicional”, afirmou
o ministro. Para ele, o principal
atributo do Cejusc é o de contribuir para a humanização da solução do conflito judicial.
Na avaliação da presidente
do TRT/CE, desembargadora Ma-

Para o ministro Emmanoel Pereira, o Cejusc-JT contribui para a
humanização da solução do conflito judicial

ria José Girão, uma das principais
vantagens do Cejusc é contribuir
para uma solução mais rápida
dos conflitos trabalhistas. “Processo que se alonga por muito
tempo não resolve o problema
do jurisdicionado. O que se pretende é diminuir o tempo de tramitação dos processos, e a conciliação é uma forma de abreviar
esse tempo”, considera.
O Cejusc-JT conta com espaços idealizados para facilitar
o diálogo e a negociação entre
as partes e também com uma
equipe de magistrados e de servidores capacitados em conciliação e mediação. Essa estrutura
diferenciada contribui para um
entendimento mais rápido e sa-

O vice-presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, e a presidente do TRT/CE,
desembargadora Maria José Girão, descerraram a placa inaugural

18

Estrutura diferenciada contribui para um
entendimento mais
rápido e satisfatório
entre empregados e
empregadores
tisfatório entre empregados e
empregadores.
Mediação pré-processual Desde setembro de 2017, o
TRT/CE havia criado procedimento para solucionar de maneira mais célere as disputas
coletivas. As partes envolvidas
nesse tipo de conflito, como sindicatos e empresas, passaram a
poder solicitar a mediação e
conciliação pré-processual. O
objetivo é permitir que demandas dessa natureza sejam solucionadas antes do ajuizamento
do dissídio coletivo.
A audiência de mediação
pode ser requerida por qualquer uma das partes interessadas e será conduzida pelo Centro de Conciliação do TRT/CE
(Cejusc-JT). Podem ser submetidas à mediação as demandas
judiciais passíveis de dissídios
coletivos de natureza econômica, jurídica ou de greve.
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Novas súmulas
O TRT/CE publicou duas novas súmulas e revisou o conteúdo de sua súmula número um.
Os textos com a nova jurisprudência do TRT/CE foram publicados no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho dos dias 22 e 25
de julho de 2016. O objetivo era

uniformizar as decisões do Tribunal e orientar decisões de juízes
e desembargadores.
Comissão - O TRT/CE possui
uma Comissão Permanente de
Jurisprudência, que é responsável por propor à Presidência do
Regional a edição, revisão ou

cancelamento de súmulas. Na
gestão 2016-2018, a comissão
foi presidida pelo vice-presidente do TRT/CE, desembargador
Jefferson Quesado Júnior, e teve
como membros os desembargadores Emmanuel Teófilo Furtado
e Dulcina de Holanda Palhano.

Com os dois novos textos, o Regional cearense agora possui um total de doze súmulas
editadas, além de três teses jurídicas prevalecentes.

Núcleo de Cumprimento de Mandados
Atendendo proposição da
Presidência, o Pleno do Tribunal criou, por meio da Resolução nº 346, de 23 de agosto de
2016, o Núcleo de Distribuição e
Cumprimento de Mandados, subordinado à Coordenadoria de
Serviços Administrativos e Judiciários do Fórum Autran Nunes,
em Fortaleza. A unidade foi criada com o objetivo de incrementar a eficiência no cumprimento
dos mandados judiciais.

Em 2017, mais de 23 mil mandados foram recebidos. Com a
reforma do Fórum Autran Nunes
e a reinauguração do edifício Des.
Manoel Arízio, o Núcleo de Mandados recebeu novas instalações.
São 45 oficiais de justiça divididos por regiões, de acordo com a
necessidade. A área de atuação de
cada oficial decorre de sorteio realizado semestralmente, quando também é realizada assembleia, onde
são discutidos assuntos pertinentes

à unidade e a demandas das varas.
“Com o PJe, a distribuição de
mandados, que antes ocorria a
cada dez dias, passou a ser imediata e automática, recebendo o
oficial de justiça a ordem judicial
tão logo tenha sido expedida. Isso
aumentou ainda mais a eficiência
na prestação jurisdicional, pois não
há mais necessidade de autuação
do mandado pelos servidores internos da Central”, explica Marcelo
Câmara, coordenador do Núcleo.

A unidade foi criada com o objetivo de incrementar a eficiência no cumprimento dos mandados judiciais
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Conversão de processos físicos em eletrônicos
Oito varas do trabalho concluíram a conversão de processos físicos em eletrônicos. Passaram a operar somente com
o Processo Judicial Eletrônico
(PJe), além da 16ª Vara de Fortaleza, a Vara do Trabalho de Crateús, a Vara de Limoeiro do Norte,
a 1ª do Cariri, a 1ª de Maracanaú
e as 7ª, 13ª e 15ª de Fortaleza. No
segundo grau, a conversão dos
processos também foi concluída. Até o início do mês de junho
de 2018, a Justiça do Trabalho do
Ceará já havia convertido cerca
de 51,9 mil processos. Restavam
pendentes de conversão aproximadamente 3,6 mil.

Os números consideram apenas os processos em andamento.
Há ainda cerca de 2,6 mil processos arquivados provisoriamente, que em eventual desarquivamento também poderão ser
convertidos ao PJe. Os dados são
do Sistema de Administração de
Processos Trabalhistas (SPT).

No segundo grau, a
conversão dos processos também foi
concluída
Em novembro de 2017, a 16ª
Vara do Trabalho de Fortaleza
tornou-se a primeira unidade
da Justiça do Trabalho do Ceará

a concluir a conversão de seus
processos físicos em eletrônicos.
A unidade iniciou a conversão
dos processos em abril de 2014,
como projeto-piloto. Naquela
época, o sistema PJe só apresentava funcionalidade para
converter processos nas fases de
liquidação e execução.
“A partir da versão 1.16, o PJe
passou a aceitar a conversão de
processos também nas fases de
conhecimento e conhecimento
julgado. Isso permitiu que concluíssemos a conversão de todos os
nossos processos em andamento”,
afirma Otávio Costa, diretor de Secretaria da 16ª VT de Fortaleza.

A 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza foi a primeira a concluir a conversão de processos físicos em eletrônicos
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Segurança Institucional
A segurança institucional tornou-se uma das prioridades da
Administração 2016-2018. Antes mesmo de assumir a direção
do Regional, a desembargadora
Maria José Girão já manifestava preocupação com a falta de
estrutura e de equipamentos
adequados da unidade de segurança do Tribunal. Também
era preocupação da magistrada
a desmotivação que acometia
parte dos agentes de segurança.
A Justiça do Trabalho do Ceará
apresentava um dos piores indicadores do país na área de segurança. Nesse quesito, o Regional cearense aparecia em último lugar,
tanto na comparação com os 24
regionais, quanto no ranking que
comparava os 89 tribunais que
compõem o Poder Judiciário na-

cional. Os dados, de 2016, são do
Conselho Nacional de Justiça.
Para a presidente do TRT/
CE, desembargadora Maria José
Girão, essa conjuntura pedia
intervenções urgentes para garantir a integridade física de magistrados, servidores e de quem
frequentava as dependências
da Justiça do Trabalho cearense,
como também do patrimônio da
instituição. Até porque Fortaleza, segundo pesquisas recentes,
figura como uma das cidades
mais violentas do Brasil.
Para mudar essa realidade, a
segurança institucional tornouse, pois, uma das prioridades
da administração do Regional.
Como primeira iniciativa da recém-empossada presidente, foi
criada a Divisão de Segurança e

Transporte, por meio do Ato 151,
de julho de 2016. Para chefiar a
unidade e conduzir os 67 agentes de segurança do Regional, a
desembargadora Maria José Girão nomeou o capitão da reserva
da polícia militar Klayton Coelho
de Souza. Experiente na área, o
servidor tornou-se peça fundamental nas ações que viriam a
ser implementadas.
“O quesito segurança pessoal
de magistrados, servidores e serventuários tem merecido atenção
especial, tornando-se imperioso
o desenvolvimento contínuo de
ações eficientes e modernas, o
que enseja a supervisão de profissional habilitado, detentor de
conhecimentos técnicos e específicos da área”, diz trecho do
mencionado Ato da Presidência.
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Avaliação médica
Antes que se iniciassem os
treinamentos periódicos, a presidente do Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará, desembargadora Maria José Girão, determinou que todos os agentes de
segurança do Regional fossem
submetidos a exames médicos
para avaliação das condições físicas, psicológicas e odontológicas.
Assim, 67 agentes de segurança da Justiça do Trabalho
do Ceará foram submetidos a
exames dentro do Programa de
Avaliação Periódica da Saúde,
que faz parte das ações de pre-

Agente de segurança em atendimento médico

venção do Projeto Cuidar Mais
da Divisão de Saúde.
Rotineiramente os profissionais são submetidos às avaliações. De acordo com o diretor

da Divisão de Segurança e Transporte, Klayton Coelho de Souza,
somente os servidores liberados
pela Divisão de Saúde podem
participar dos treinamentos.

Investimentos
Após determinar a realização
de exames períodos e de treinamentos para todos os agentes
de segurança da Justiça do Trabalho do Ceará, a administração
deu início a uma série de investimentos em equipamentos
de uso pessoal e voltados para
a segurança dos prédios que
compõem o Regional. Os investimentos na área ultrapassaram a
soma de R$ 2,6 milhões durante
a gestão 2016-2018.
Foram adquiridos equipamentos, como rádios digitais, sistema
de vigilância eletrônica, cofres
digitais para guarda de armas, algemas, bastões retráteis e portais

Ato de entrega de bastões e algemas a agentes

detectores de metais. Ainda para
melhorar o controle de acesso de
pessoas, foram adquiridos scanners de raio X e detectores de
metais portáteis (raquetes). Há
também veículos para rondas e
coletes balísticos e a previsão de
instalação de sistema de alarme

Agente Osmar Britto recebe equipamentos das mãos da presidente do TRT/CE
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interno (Botão de Pânico) para as
varas do trabalho.
“Algumas administrações anteriores tentaram melhorar nossa
segurança, mas sempre encontravam obstáculos que impediam
o progresso. Superando todos os
obstáculos, nossa atual presidente, desembargadora Maria José
Girão, confirmando nossas expectativas, deu a volta por cima e está
contribuindo enormemente para
a profissionalização da Segurança
Institucional, bem como aumentando a autoestima dos agentes
de segurança judiciária do nosso
Tribunal”, declarou o agente José
Flavio da Rocha Mattos.
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Instalações de portais e scanners

Agente opera um dos scanners instalados em portarias do Regional

Fóruns e varas da Justiça do
Trabalho do Ceará foram equipados com um moderno sistema
de controle de acesso de pessoas. 21 portais detectores de
metais e 10 scanners foram adquiridos e instalados nos prédios
anexos ao TRT/CE; nos fóruns de
Maracanaú, do Cariri e de Caucaia; nas varas do Trabalho de
Pacajús e Eusébio e nos dois prédios que compõem o complexo
do Fórum Autran Nunes, no Centro de Fortaleza. A medida visa
garantir a segurança, a ordem e
a integridade patrimonial da instituição, bem como a segurança
e a integridade física de magistrados, autoridades, servidores e
usuários da Justiça do Trabalho.
Levantamento realizado pela
Divisão de Segurança e Transporte do TRT/CE revela que foram acauteladas 641 armas du-

rante o ano de 2017, no Fórum
Autran Nunes. Entre os tipos de
armas mais retidas pelos agentes de segurança, estavam as
chamadas armas perfurocortantes, como estiletes, chaves de
fenda, tesouras e canivetes, que
somaram 442. Na sequência, as
armas de fogo, em um total de
186, e, por último, as armas brancas, que totalizaram 13.
Segundo o chefe da Divisão
de Segurança, Klayton Coelho
de Souza, os portais detectores
de metais são os grandes responsáveis pelo incremento no
acautelamento das armas. De
acordo com os dados da unidade de segurança do TRT/CE,
a partir do funcionamento dos
equipamentos, em agosto de
2017, houve um aumento de
500% na retenção de armas no
Fórum Autran Nunes.

Raquetes - Em conjunto com
os detectores de metais fixos,
foram adquiridos 30 detectores
de metais portáteis. Também
conhecidos como raquetes, esses objetos são usados como
complemento dos portais e são
capazes de descobrir facilmente
pequenos objetos.

Uso de detector de metais portátil
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Central de Monitoramento
Mais segurança para magistrados, servidores, advogados e
usuários dos serviços do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão,
inaugurou, no dia 17 de março
de 2017, a Central de Monitoramento e Operacionalização da
Segurança Institucional. Dotado
de câmeras de alta resolução instaladas em pontos estratégicos,
o sistema mostra toda a movimentação nos arredores do prédio-sede e seus anexos, auxiliando o trabalho dos seguranças.
“Registro que em 71 anos de
existência do Regional, este é o
primeiro serviço de monitoramento implantado”, afirmou a presidente. Segundo a magistrada, os
investimentos na área de segurança são cada vez mais necessários
diante do quadro de violência que
assola o país. “Nós estamos vivendo, lamentavelmente, uma época
muito difícil em termos de paz
social e, com esse avanço na segurança, vamos nos sentir mais tran-

Na Central de Monitoramento, os olhos atentos dos agentes
acompanham o fluxo de pessoas e veículos na região

quilos”. Na ocasião, ela adiantou
que haveria mais investimentos,
com aquisições de equipamentos
para o Fórum Autran Nunes e para
as varas do interior e Região Metropolitana.
Na Central de Monitoramento, os olhos atentos dos agentes
de segurança acompanham por
monitores o fluxo de pessoas e
veículos na região. “Agora temos

como vigiar melhor as entradas
e perímetros do Tribunal”, disse o
diretor da Divisão de Segurança
e Transporte, Klayton Coelho de
Souza. De acordo com o agente,
a ferramenta irá permitir que seja
feito um trabalho de inteligência
para identificar pontos sensíveis.
A ideia é alertar os servidores sobre locais que oferecem maiores
riscos nos arredores dos prédios.

A Central de Monitoramento e Operacionalização da Segurança Institucional foi inaugurada no dia 17 de março de 2017
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Veículos para escolta e vigilância

Solenidade de entrega dos veículos foi realizada no jardim da sede do Tribunal

A segurança institucional do
TRT/CE tem à disposição dois
veículos destinados à escolta
de magistrados e vigilância dos
prédios da Justiça do Trabalho
na capital. Os veículos foram
apresentados e entregues pela
presidente do Regional, desembargadora Maria José Girão, em
maio de 2017, no jardim externo
da sede do Tribunal.
“Nós temos a necessidade e
a responsabilidade de procurar
valorar toda força de trabalho
que nós temos e a segurança
é uma área primordial”, disse
a presidente na solenidade de
entrega dos veículos. Ela ressaltou a necessidade de rondas
externas após ouvir queixas de
servidores sobre furtos e outros
delitos nos arredores do Tribunal
e do Fórum Autran Nunes.
De acordo com a Resolução
175 do CSJT, que dispõe sobre

as atividades de segurança no
âmbito da Justiça do Trabalho,
é dever do Tribunal disponibilizar veículos de escolta para
uso de magistrados em situações de risco, bem como para
vigilância e policiamento ostensivo nas áreas e adjacências
do órgão. Os veículos devem
possuir acessórios, equipamentos e identificação específicos para a atividade.

Para atender a essa demanda,
dois veículos da Seção de Transporte foram deslocados da frota
já disponível do TRT/CE e foram
submetidos à aprovação do Comitê Permanente de Segurança Institucional. Para execução dos serviços, os carros foram adaptados
e receberam adesivação especial.
Um deles está em atividade no
Tribunal e outro, à disposição da
direção do Fórum Autran Nunes.

Os carros foram adaptados e receberam adesivação especial
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Rádios comunicadores digitais

Eveline Barreto, diretora-geral, e Célio Maia, Secretário de Administração, Orçamento e Finanças, fazem entrega simbólica de rádios a agentes

Em solenidade realizada no
Gabinete da Presidência do TRT/
CE, no dia 5 de julho de 2017, a
desembargadora Maria José Girão fez a entrega simbólica de rádios comunicadores a agentes de
segurança do Tribunal, do Fórum
Autran Nunes e a servidores de
outras três unidades do Regional.
Na ocasião, ela também anunciou mais investimentos na área.

“Considero que investir em
segurança hoje é investir em
qualidade de vida”, disse a presidente. Ela falou sobre sua preocupação com a integridade física
de magistrados, servidores e jurisdicionados, tanto nos prédios
da Justiça do Trabalho como em
seus arredores, e acrescentou
que haverá mais investimentos.
“Precisamos cada vez mais cui-

Foram entregues 65 rádios comunicadores de longo alcance
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dar da segurança, é uma questão emergencial. Por isso, temos
que continuar a investir”.
Ao todo, foram entregues 65
rádios comunicadores de longo
alcance. 27 estão com os agentes da Divisão de Segurança no
Tribunal; cinco com servidores
da Divisão de Manutenção e dois
com o Cerimonial. Para o Fórum
Autran Nunes, foram entregues
25 à segurança e mais três à manutenção. A equipe de segurança do Fórum do Cariri recebeu
três unidades do equipamento.
Segundo o chefe da Divisão
de Segurança do TRT/CE, Klayton
Coelho de Souza, os rádios digitais irão substituir os atuais equipamentos analógicos e também
suprir a carência que existia, principalmente no Fórum Autran Nunes.
“Esses rádios vão auxiliar muito no
controle interno das áreas do tribunal e do Fórum e auxiliar no fluxo de informações. Assim, poderemos mobilizar com mais agilidade
o pessoal da segurança”, disse.

Biênio 2016 - 2018

TRT | CE

Ações de Presença

A iniciativa foi elogiada por magistrados e servidores das unidades visitadas

Um grupo de servidores da
Divisão de Segurança e Transporte do TRT/CE iniciou, em novembro de 2016, uma série de
visitas a varas do trabalho do
interior do estado e da Região
Metropolitana de Fortaleza com
o intuito de mapear pontos estruturais que necessitam de melhorias na área de segurança.
O objetivo da ação é realizar
reforço operacional na área de
segurança institucional no intuito de promover a prevenção
de delitos e o fortalecimento de
medidas que causem impacto
positivo na segurança. O trabalho do grupo inclui vistorias detalhadas das edificações, para
observação dos aspectos que
envolvem a segurança patrimo-

nial e pessoal. Depois é encaminhado relatório com as medidas
que devem ser adotadas.
Entre os pontos observados
estão tamanho de muros, rotas
de acesso e de saída, portas, portões e grades de proteção. Klayton Coelho, diretor da Divisão de
Segurança e Transporte, ressalta
que, para uma completa eficiência da segurança institucional,
as medidas estruturais devem
ser aliadas ao reforço de profissionais da área de segurança e a
equipamentos eletrônicos para
monitoramento.
O projeto “Ações de Presença”
foi elogiado por servidores e magistrados das unidades visitadas.
Para o diretor de secretaria da
Vara do Trabalho de Aracati, Íta-

lo Pedrosa Vasconcelos, “o simbolismo dessa ação gera efeitos
psicológicos que, por mais que
não substituam uma presença
constante, contribuem, de algum modo, para amenizar a sensação de insegurança”.
Já o juiz titular da Vara do
Trabalho de Limoeiro do Norte,
Mateus Miranda de Moraes, parabenizou o projeto “inédito” e
salientou a necessidade de que
“a medida seja convertida em
prática permanente para ocasiões específicas, a exemplo de
dias de grande movimentação
nos prédios da Justiça, como
audiências que envolvem entidades sindicais e ações coletivas, ou em audiências de pessoas presas”.
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Academia Estadual de Segurança Pública
A presidente do Tribunal
Regional do Trabalho do Ceará, desembargadora Maria José
Girão, esteve, no dia 15 de setembro de 2017, na Academia
Estadual de Segurança Pública
do Ceará (Aesp). Ela foi ao centro de treinamento de policiais
para participar do encerramento da primeira turma do programa de reciclagem anual para os
agentes de segurança da Justiça do Trabalho e agradecer a
disponibilidade do espaço para
a capacitação dos servidores.
A desembargadora e um grupo de assessores e diretores do
Regional foram recebidos pelo
secretário executivo da Aesp,
Nartan da Costa Andrade. Ele falou sobre a parceria entre as instituições para o aprimoramento
dos agentes. “É de extrema relevância esta integração, porque a
segurança pública não é responsabilidade só do estado. A participação dos senhores é muito

Encerramento da primeira turma do programa de reciclagem anual

importante para a missão que foi
conferida à Academia”, ressaltou.
O Programa de Reciclagem
Anual para a Atividade de Segurança tem duração de 36 horas/
aula e é dividido em disciplinas
teóricas e práticas. A parte teórica é ministrada durante quadro
dias na sala de aula da Escola
Judicial. Já o Teste de Aptidão Física foi realizado nas instalações
da Academia Estadual de Segu-

O secretário executivo da Aesp, Nartan da Costa Andrade, falou da parceria com o Tribunal
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rança Pública do Ceará.
“Espero que o programa tenha sido proveitoso e que vocês
procurem multiplicar os ensinamentos que receberam. Tenho
certeza que este investimento
que o Tribunal está fazendo terá
retorno”, afirmou a presidente
ao encerrar o treinamento. Ela
também agradeceu e destacou
a importância da parceria entre
as duas instituições.
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Encontro para sensibilização
A segurança institucional foi
tema de reunião entre a Presidência do TRT/CE e representantes da Ordem dos Advogados,
da advocacia trabalhista, do
Ministério Público e da magistratura. O encontro aconteceu
no dia 22 de setembro de 2017,
na Escola Judicial, com o objetivo de mostrar os investimentos
que estão sendo feitos na área e
sensibilizar as autoridades para a
importância do tema.

Responsável pela Divisão de
Segurança no Tribunal, o capitão
da reserva da polícia militar Klayton Coelho de Souza apresentou
estatísticas sobre a violência no
Estado. Segundo pesquisa divulgada pela revista Exame de abril
de 2017, Fortaleza figurava como
a 35ª cidade mais violenta do
mundo e, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a capital cearense é a 13ª
cidade mais violenta do Brasil.

Para a presidente do TRT/
CE, desembargadora Maria José
Girão, essa conjuntura pede intervenções urgentes para garantir a integridade física de quem
frequenta as dependências da
Justiça do Trabalho. “Segurança
é um dos melhores investimentos que o Tribunal pode fazer,
porque estamos preservando a
vida de advogados, juízes e servidores e de todos que vêm em
busca de seus direitos”, afirmou.

Desembargadora Maria José Girão em sua fala para os convidados
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Armas retidas no Fórum
Levantamento realizado pela
Divisão de Segurança e Transporte do TRT/CE revela que foram acauteladas 818 armas durante o ano de 2017 e o primeiro
trimestre de 2018, no Fórum
Autran Nunes. Entre os tipos de
armas mais retidas pelos agentes de segurança, estão as chamadas armas perfurocortantes,
como estiletes, chaves de fenda,
tesouras e canivetes, que somaram 581. Na sequência, vêm as
armas de fogo, em um total de
223, e, por último, as armas brancas, que totalizaram 14.
Segundo o chefe da Divisão
de Segurança, Klayton Coelho
de Souza, os portais detectores de metais são os grandes
responsáveis pelo incremento
no acautelamento das armas.
De acordo com os dados da
unidade de segurança do TRT/
CE, após o funcionamento dos
equipamentos, desde agosto
de 2017, houve um aumento de
500% na retenção de armas no
Fórum Autran Nunes.
No primeiro semestre de 2017,
por exemplo, só foram retidos 29
objetos perfurocortantes. Já a partir do segundo semestre, quan-

Tipos de armas retidas nas portarias
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Houve um aumento de 500% na retenção de armas no Fórum Autran Nunes

do estavam em funcionamento
os detectores de metais, foram
acauteladas 413 armas perfurocortantes. “Todo o procedimento de triagem é feito para evitar
que alguém com essas armas e
objetos suspeitos tenha acesso
às unidades e provoque danos a
magistrados, servidores ou jurisdicionados”, explica Klayton.

Os armamentos identificados durante o procedimento
padrão de segurança são guardados em cofres digitais, próprios para essa finalidade. Os
objetos perfurocortantes são
retidos e devolvidos somente
na saída. Já as armas de fogo
são devolvidas apenas com a
apresentação de documento que comprove o porte de
arma; caso contrário, poderá
ser decretada prisão em flagrante por porte ilegal.
Cerca de duas mil pessoas
transitam diariamente pelas
dependências do Fórum Autran
Nunes, onde funcionam 18 varas do trabalho. O prédio, localizado no Centro de Fortaleza,
abriga ainda dois postos bancários, setores administrativos e
sala de advogados.

Biênio 2016 - 2018

TRT | CE

Reformas e Ampliações
A preocupação da Administração 2016-2018 com a conservação das instalações físicas
da Justiça do Trabalho do Ceará
ficaram evidentes com as diversas intervenções que foram realizadas nas unidades de primeiro
e segundo graus do órgão. Além
de propiciar um melhor acolhimento dos jurisdicionados, as
reformas e ampliações promovidas buscaram também oferecer
uma melhor qualidade de vida
para magistrados e servidores,
além de atender à Política de
Atenção Prioritária ao Primeiro
Grau adotada pela Administração do TRT/CE.
Nessa perspectiva, foram realizadas reformas nas dependências do Tribunal - inclusive nas
secretarias do Tribunal Pleno e
das turmas de julgamento - em

gabinetes, em unidades administrativas e em áreas comuns
do prédio-sede e seus anexos. A
primeira instância mereceu uma
atenção especial durante o biênio. Criada pela atual gestão, a
Comissão de Vistoria das Unidades Judiciárias de Primeiro Grau
fez visitas periódicas às varas do
interior e Região Metropolitana.
O objetivo da Comissão era verificar as demandas mais urgentes, principalmente relacionadas
às instalações físicas e à estrutura de segurança das varas.
Como fruto dessas vistorias,
obras de melhoramento estrutural foram iniciadas e concluídas em quase todas as varas do
trabalho do interior do Estado.
Um bom exemplo dessas intervenções realizadas sob os cuidados da Divisão de Manutenção

e Projetos do TRT/CE, foi a entregue no Fórum Desembargador Osmundo Pontes. Naquela
unidade situada em Maracanaú,
foi construído um prédio anexo, onde passou a funcionar um
arquivo para os processos da 1ª
Vara, além de banheiros, copa e
uma caixa d’água para abastecer
as duas unidades do Fórum.
Outra obra bastante aguardada pelos advogados e jurisdicionados de um modo geral era
a conclusão da modernização do
edifício Desembargador Manoel
Arízio de Castro, prédio pertencente ao complexo do Fórum
Autran Nunes, no Centro de Fortaleza. A desembargadora Maria
José Girão fez a entrega da obra,
que tem área total de aproximadamente 5.650 metros quadrados, no final de 2017.
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Comissão de Vistoria
Criada pela gestão 20162018, a Comissão de Vistoria
das Unidades Judiciárias de Primeiro Grau faz visitas periódicas às varas do interior e região
metropolitana com o objetivo
de verificar as demandas mais
urgentes, principalmente relacionadas às instalações físicas
e à segurança predial. Como
fruto dessas vistorias, obras de
melhoramento estrutural foram
realizadas em quase todas as
unidades de primeiro grau da
Justiça do Trabalho cearense. A
Comissão faz parte da Política
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau adotada pela administração do TRT/CE.
Durante os trabalhos de vistoria, a equipe verifica as condições físicas das instalações, a
necessidade de materiais e de
equipamentos e também questões relacionadas à segurança.
“Depois, avaliamos os resultados
e entregamos relatório à Presidência, indicando quais alternativas podem ser adotadas para
resolver os problemas”, explica
o juiz auxiliar da presidência,
Paulo Régis Machado Botelho,

Comissão de Vistoria em visita à VT de Iguatu

responsável por acompanhar o
trabalho da equipe.

A Comissão faz
parte da Política de
Atenção Prioritária
ao Primeiro Grau
adotada pela administração do TRT/CE
“A vinda de representantes
da administração é importante
porque possibilita uma maior
aproximação entre gestores e
servidores e, sobretudo, porque
facilita a apresentação e o conhecimento das principais deman-

Magistrados do Fórum do Cariri receberam a Comissão de Vistoria
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das locais”, afirma o diretor de
secretaria da Vara de Aracati, Ítalo
Pedrosa Vasconcelos. A diretora
da Vara do Trabalho de Limoeiro
do Norte, Maria Verônica de Araújo, também elogiou a iniciativa.
“Gostaria de registrar nosso agradecimento pela visita e apoio institucional”, ressaltou a servidora.
Além do diretor-geral, que
coordena os trabalhos, a Comissão é composta pelos titulares
da Secretaria de Administração,
Orçamento e Finanças, da Divisão de Infraestrutura de Tecnologia da Informação, da Divisão
de Material e Patrimônio e da Divisão de Manutenção e Projetos.
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Fachada do edifício Dom Hélder
Preocupada com a queda de
cerâmicas das fachadas externas do edifício Dom Hélder, prédio pertencente ao complexo
do Fórum Autran Nunes, a administração do Tribunal Regional
do Trabalho do Ceará realizou
licitação destinada à contratação de empresa para realização
dos serviços de substituição das
cerâmicas. O pregão eletrônico
foi aberto no dia 4 de outubro
de 2016 e a empresa vencedora foi a Construtora Evolutiva
Ltda., pelo valor global de R$
200.612,00. Essa quantia representou uma economia de 6,32%
em relação ao valor orçado para
a contratação.
“A queda de cerâmicas da fachada do edifício do Fórum Autran Nunes preocupa a administração, porque coloca em risco a
segurança dos próprios usuários
da Justiça do Trabalho”, afirmou,

Cerâmicas da fachada do Ed. Dom Hélder foram substituídas

à época, o diretor da Divisão
de Contratos e Licitações, Célio
Maia. De acordo com o servidor,
tratava-se de demanda prioritária da Presidência do Regional,
que determinou urgência na
execução dos serviços.
Laudos técnicos - Além da
substituição das cerâmicas da
fachada e impermeabilização

de laje do edifício, também foi
realizada tomada de preços
destinada à contratação de
empresa para elaboração de
laudos técnicos de consultoria
diagnóstica com análise e prescrição de soluções técnicas para
reparações estruturais no Edifício Dom Helder Câmera. O serviço foi orçado em R$ 140 mil.

Modernização dos elevadores
A modernização dos elevadores do Anexo I era uma das
reformas mais aguardadas pelos usuários do prédio-sede. Os
dois equipamentos foram instalados em 1989, durante a construção do edifício, e ainda não
haviam sido renovados. Segundo o engenheiro Paulo Brasileiro, foi feita uma restauração total nos elevadores, que incluiu
a modernização das cabines e
das máquinas, além de instalação de itens de acessibilidade
de última geração.
O Fórum Autran Nunes também ganhou modernização de

Elevadores foram restaurados e ganharam nova adesivação

elevadores. Junto com a reforma
do Ed. Desembargador Manoel
Arízio de Castro, foram restaura-

dos os dois elevadores que atendem os servidores e jurisdicionados daquela unidade.
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Passarelas
Também foram recuperadas
as duas passarelas que ligam a
sede a seus anexos. As estruturas antigas são feitas de metal
e ainda não haviam passado
por intervenções. “Quando iniciamos os trabalhos, havia muitas vigas oxidadas com risco
de causar acidentes”, revela o
engenheiro Capistano Damasceno. Segundo o servidor do
Seção de Serviços de Infraestrutura, a passarela do Anexo II
era a que estava em pior estado, com 70% de sua estrutura
comprometida. Nesse caso, foi

Entrega da reforma da passarela do Anexo 2

substituído todo o vigamento
metálico e refixado o piso, pro-

porcionando total segurança a
quem transita pelo local.

Secretarias do Pleno e das Turmas
As secretarias do Tribunal Pleno e das três Turmas foram contempladas com instalações revitalizadas e adequadas ao fluxo
de trabalho das unidades. Nessas
três unidades foram realizados
serviços de recuperação, instalações elétricas e de pintura geral.
A antessala de sessões do Pleno
também foi reformada e ampliada e agora conta com uma copa,
que é compartilhada com a VicePresidência do Regional.
“Queremos melhorar o ambiente de trabalho e também dar

Servidores agradecem pelos serviços realizados

uma melhor qualidade de vida
aos nossos servidores e magistrados”, disse a presidente, após

agradecer à equipe de engenheiros e aos demais servidores que
colaboraram com os trabalhos.

Gabinete
No Gabinete da desembargadora Dulcina de Holanda Palhano, que fica localizado no primeiro andar da sede do Tribunal,
foram executados serviços de recuperação, instalações elétricas,
eliminação de infiltrações, demolição e instalação de novo forro
de gesso acartonado com juntas
de dilatação e pintura geral.
34

Presidente do TRT/CE entregou reformas em gabinete
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Sala de Dissídios Coletivos
A presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, desembargadora Maria José Girão,
inaugurou, em maio de 2017, a
Sala de Dissídios Coletivos do
Regional. Localizada ao lado da
Presidência, o novo espaço está
dotado de sala de audiências e
de sala de espera para as partes.
A iniciativa faz parte do conjunto de reformas e manutenções

promovidas pela administração
do Regional.
“Tenho procurado melhorar
os espaços físicos do Tribunal,
principalmente os locais relacionados à área-fim, propiciando
ambientes mais funcionais e confortáveis”, disse a presidente. A
Sala de Dissídios está localizada
no corredor de acesso ao prédio
Anexo 2 do Tribunal, no primeiro

andar, e conta com uma confortável sala de espera para as partes.
Também participaram da solenidade de inauguração o corregedor Regional, desembargador Durval César de Vasconcelos
Maia, e um dos gestores nacionais do Programa Trabalho Seguro, desembargador Francisco
José Gomes; além de assessores
e diretores do TRT/CE.

O des. Francisco José Gomes e o corregedor regional, des. Durval César de Vasconcelos Maia, compareceram à cerimônia

Fachada da sede
Na sede do Tribunal foram
executados serviços da recuperação estrutural dos portões e grades de ferro da entrada principal,
reparos e eliminação de infiltrações da fachada, restauração de
toda a pintura da fachada e halls
internos. O Memorial da Justiça
do Trabalho do Ceará, que fica na
entrada da casa-sede, foi contemplado com a troca de todo o piso
por porcelanato, reparos na instalação elétrica, eliminação de infiltrações, execução de novo forro
de gesso acartonado com juntas
de dilatação e pintura geral.

A casa-sede do TRT/CE recebeu diversos serviços de recuperação
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Obras de modernização
O Edifício Desembargador do
Trabalho Manoel Arízio de Castro, prédio que pertence ao complexo do Fórum Autran Nunes,
passou por uma ampla modernização de suas instalações físicas
nos últimos três anos. Os trabalhos foram concluídos durante a
gestão 2016-2018. A solenidade
de inauguração aconteceu em
dezembro de 2017.
Em seu discurso, a presidente
do TRT/CE lembrou que a reforma foi executada por três administrações sucessivas. “E não poderia ser diferente, por tratar-se
de uma obra muito grande”, disse, lembrando que os projetos
para a reforma foram realizados
ainda sob a administração da desembargadora Roseli Alencar e
que os trabalhos foram iniciados
em fevereiro de 2015, durante
a administração do então presidente do Regional, desembargador Tarcísio Lima Verde Júnior.
No início do ano seguinte,
devido aos cortes orçamentários impostos à Justiça do Trabalho, houve uma paralisação das
obras; mas, ainda no segundo semestre de 2016, já na atual administração do Regional, a reforma

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio

foi retomada. “Este prédio tem
uma história. Ele tem mais de 35
anos de uso e tinha que ser revitalizado para continuar servindo
à população”, enfatizou a desembargadora Maria José Girão.
A modernização do prédio
promoveu uma ampla recuperação estrutural, adequações para
garantir acessibilidade, além de
inserção de equipamentos de
sustentabilidade e de eficiência
energética, com um novo sistema de climatização. Também
foram realizadas substituições
da fachada por painéis de pele
de vidro e dos pisos por granito,
além da reforma de todos os banheiros e elevadores.

Familiares do des. Manoel Arízio no momento da homenagem
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A área total da obra é de
aproximadamente 5.650 metros
quadrados. No térreo, há um hall
de acesso com recepção, novo
espaço para a Central de Mandados e espaço para agência bancária. Com a conclusão da reforma, as quatro varas que foram
transferidas
provisoriamente
para o Edifício Dom Hélder retornaram ao prédio. A 15ª, 16ª, 17ª e
18ª varas do trabalho funcionarão no 1º e no 2º pavimentos das
novas instalações.
Homenagem - Esposa e filhos do desembargador Manoel
Arízio de Casto compareceram
à reinauguração. O magistrado — que dá nome ao edifício
— trabalhou como advogado e
foi procurador judicial da Superintendência Nacional do Abastecimento (Sunab). Em 1976,
foi nomeado desembargador
federal do trabalho. Foi presidente do TRT/CE por três vezes,
nos biênios 1982/84, 1990/92
e 2000/02. Também foi vice-presidente da instituição em
outras duas gestões: 1980/81 e
2010/12. Ele faleceu no dia 25
de junho de 2012, aos 69 anos.
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A desembargadora Maria José Girão entregou uma ampla sala para os servidores da Setic

Novo espaço para a Setic
Servidores da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) ganharam
novos espaços de trabalho. A
presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, entregou um novo e amplo recinto
para os servidores da unidade
no dia 11 de janeiro de 2018.
As novas instalações da Setic, localizadas no 3º andar do
Anexo I, foram fruto de uma reorganização de layout de todo o
pavimento, o que resultou numa
ampla sala que abriga diversos
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setores divididos apenas por
ilhas de trabalho, como a Seção
de Planejamento de Tecnologia
da Informação e Comunicação, a
Seção de Segurança da Informação, a Divisão de Infraestrutura
de Tecnologia da Informação e
Comunicação e a Divisão de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação.
“Quando visitei a Tecnologia
da Informação, no início da minha gestão, vi aquele amontoado
de homens trabalhando em um
ambiente pequeno, muito pró-

ximos uns dos outros, e aquilo
me chamou a atenção. Era uma
situação muito precária”, afirmou
a presidente, referindo-se às antigas instalações ocupadas pela
Setic no Anexo II. “Hoje eu sinto
que vocês estão com uma espaço
melhor para trabalhar e isso me
deixa muito feliz”, ressaltou.
Também integram o novo
espaço o Gabinete do Diretor da
Setic, os Setores de Escritório de
Segurança e de Planejamento de
T.I., sala de reuniões e videoconferências, copa e banheiros.

Biênio 2016 - 2018

TRT | CE

Obras na VT de Pacajus
A Vara do Trabalho de Pacajus
também foi reformada. A solenidade de entrega das melhorias
na unidade, localizada na região
metropolitana de Fortaleza, foi
realizada em janeiro de 2018 e
contou com a presença de magistrados, procuradores, advogados e servidores.
Em seu discurso, a presidente
falou da importância do cuidado
com a coisa pública e disse que os
trabalhos de manutenção das varas devem ser contínuos. “Melhorar os prédios deve ser um compromisso de todo administrador.
Quando investimos na melhoria
das estruturas físicas, nós estamos
investindo na Justiça do Trabalho
e na qualidade de vida de juízes,
servidores, advogados e dos próprios jurisdicionados”, ressaltou.
As melhorias na VT tiveram
início no mês de setembro de
2017. Foram realizadas reformas
do telhado; troca de impermeabilização da cisterna; colocação
de piso intertravado no estacionamento; adequações às normas
de acessibilidade, como a instalação do piso podotátil; nova
pintura; instalação de interfones,

A reforma da VT de Pacajus foi entregue em janeiro de 2018

melhorias na iluminação externa
e troca de portas e cerâmicas.
De acordo com a engenheira
responsável pelos trabalhos na
unidade, Márcia Rufino Bastos, a
obra custou R$ 270 mil.
“A administração do Tribunal
está executando na prática a política idealizada pelo CNJ de atenção prioritária ao primeiro grau,”
afirmou a juíza titular da vara de
Pacajus, Kelly Porto. Ela agradeceu a iniciativa e disse que as reformas vão impactar diretamente
na qualidade de vida e na produtividade de magistrados e de servidores da unidade, além de dar

maior conforto e acessibilidade
aos jurisdicionados.
A necessidade das reformas
foi verificada durante o trabalho
da Comissão de Vistoria das Unidades Judiciárias de Primeiro
Grau. Essa Comissão, criada pela
gestão 2016-2018, vem fazendo
visitas periódicas às varas do
interior com o objetivo de verificar as demandas mais urgentes, principalmente relacionadas às instalações físicas. Como
fruto dessas vistorias, obras de
melhoramento estrutural estão
sendo realizadas em todas as
unidades do interior.

A juíza Kelly Porto, titular da unidade, em discurso de agradecimento à desembargadora Maria José Girão

39

TRT | CE

Biênio 2016 - 2018

Ampliação e reformas em Maracanaú
A população de Maracanaú,
cidade pertencente à Região
Metropolitana de Fortaleza, recebeu uma importante obra da
Justiça do Trabalho do Ceará.
Foi inaugurado, em fevereiro
de 2018, um prédio anexo ao
Fórum Trabalhista Desembargador Osmundo Pontes, em
Maracanaú, e entregues aos
magistrados e aos servidores
obras de reforma e ampliação
realizadas nas duas varas do
trabalho da região.
O prédio anexo ao Fórum,
com 117 metros quadrados, passa a funcionar como arquivo para
processos da primeira Vara. Essa
unidade, apesar de trabalhar com
processos virtuais (PJe), ainda
possui muitos processos antigos
em papel, e por falta de espaço
adequado para a guarda dos documentos, eles ficavam acumulados em diversos ambientes da
Vara, inclusive nos banheiros.

Isso ocorreu porque o prédio que abrigava a única Vara
do Trabalho de Maracanaú foi
adaptado para receber a segunda Vara, instalada em abril
de 2012, que viria a funcionar
exclusivamente com processos
eletrônicos. Assim, todos os
processos físicos, em papel, ficaram no espaço disponibilizado para a primeira vara.
Para a juíza titular da primeira Vara do Trabalho de Maracanaú, Rossana Talia Modesto
Gomes Sampaio, a situação causava transtornos, porque havia
um arquivo provisório dentro
da Vara. “Essa obra foi feita para
corrigir essa distorção. Hoje nós
temos uma Vara fisicamente
perfeita e estamos trabalhando
em um ambiente salubre, adequado e confortável para desempenhar nossas tarefas diárias”, afirmou a magistrada, que
também é a diretora do Fórum.

O presidente da secção cearense da OAB, Marcelo Mota, compareceu ao evento de inauguração
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No prédio inaugurado, também foram construídos dois
banheiros para o pessoal terceirizado e uma sala para a guarda
de um equipamento de informática de grande porte, chamado de rack. Esse equipamento
estava instalado na secretaria
da primeira Vara e, além de ocupar espaço, causava ruídos e
aquecia o ambiente.
Também foram construídos
banheiros e copa para a segunda Vara do Trabalho, além da
ampliação da sala de audiências
e da secretaria da unidade. Uma
caixa d’água com capacidade
para mais de 16 mil litros, integrada a uma cisterna, resolveu
um antigo problema de abastecimento do Fórum. Foram trocados pisos e feita adequação
às normas de acessibilidade.
Todo o prédio recebeu novas
instalações elétricas, pintura e
esquadrias.
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A presidente do TRT/CE agradeceu aos magistrados e aos servidores que contribuíram para
realização das obras e falou das
más condições de trabalho encontradas nas unidades de Maracanaú, durante o período em que
atuou como corregedora-regional
(2012-2014). “Hoje essas duas varas da Justiça do Trabalho estão
em condições dignas de trabalho
para prestara uma jurisdição bem
mais satisfatória. Por isso, hoje estou mais tranquila,” enfatizou.

TRT | CE

As caixas com processos ganharam espaço próprio para armazenamento

Reformas em Quixadá

A fachada da VT de Quixadá foi completamente reformada

O Fórum Desembargador
do Trabalho Manoel Arízio de
Castro, em Quixadá, também
passou por intervenções. A solenidade de entrega, realizada no
dia 14 de março de 2018, contou
com a presença de autoridades
municipais e estaduais.
“No período como juíza de
primeiro grau e como corregedora, vi as dificuldades das varas do trabalho por onde passei. Isso me motivou a realizar
essas reformas”, disse a presi-

dente do TRT/CE desembargadora Maria José Girão. A magistrada atuou 24 anos como
juíza do trabalho em várias
unidades da primeira instância
e foi corregedora regional no
biênio 2012-2014.
Segundo o engenheiro
Paulo Brasileiro, a obra em
Quixadá teve um custo total de R$ 150 mil e durou 120
dias. “Preocupada com a precária condição de trabalho a
que estavam submetidos os

magistrados e servidores que
aqui trabalham, a presidente
solicitou o empenho de todos
para que os serviços fossem
concluídos o mais rápido possível”, afirmou o servidor.
Foi realizada reforma completa da cobertura do prédio,
inclusive a troca de telhas de
amianto por telhas de alumínio
de grande durabilidade e com
maior reflexibilidade ao calor,
além de melhorias das esquadrias de madeira e de ferro.
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Conservação

A Seção de Arquivo ganhou um moderno equipamento deslizante de armazenamento

A Seção de Arquivo do TRT/
CE recebeu novos equipamentos de trabalho que garantem a
conservação do acervo de documentos e proporcionam um
melhor ambiente de trabalho
para os servidores. A unidade
agora está dotada de modernos
arquivos deslizantes e de uma
máquina leitora/digitalizadora
de microfilmes. A entrega dos
equipamentos foi feita pela presidente do TRT/CE, desembarga-

dora Maria José Girão, no dia 4
de junho de 2018.
Os 20 arquivos deslizantes
adquiridos pela gestão 20162018 conseguiram reduzir o
espaço ocupado por duas salas
para somente uma, com o ganho real de 70m². Suas prateleiras estão ocupadas com 4.800
caixas-arquivo e 1.388 dossiês
funcionais. O acervo é composto
por toda a documentação administrativa do Regional e também

pela documentação de pessoal e
judicial de segunda instância.
Outra importante aquisição foi uma máquina leitora/
digitalizadora de microfilmes.
Esse equipamento permitiu o
acesso a 80 mil processos que
se encontram microfilmados.
O acervo de microfilmes é consultado por advogados, jurisdicionados e pesquisadores
acadêmicos. O custo total do
investimento foi de R$ 550 mil.

A coordenadora de Seção de Arquivos, Ana Virgínia Lima de Lucena, explicou as funcionalidades dos novos equipamentos
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Obras no Fórum de Caucaia
O Fórum Trabalhista de
Caucaia, onde funcionam duas
varas do trabalho, também foi
reformado. Seu estacionamento agora conta com 28 vagas
cobertas e está totalmente pavimentado. Também foram realizadas obras de infraestrutura
nos arredores da unidade, além
de instalação de sinalização podotátil e de modernos equipamentos de segurança.
O diretor do Fórum de Caucaia, o juiz do trabalho Hermano
Queiroz, agradeceu à administração por ter acolhido as demandas da unidade. “Na gestão
da desembargadora Maria José
Girão, muitas de nossas demandas foram atendidas. Eram obras
que se faziam imperativas, principalmente o estacionamento,
que era uma solicitação antiga
dos servidores”, afirmou. O magistrado também ressaltou a importância dos recém-instalados
equipamentos de segurança. A
unidade agora está dotada de
um portal detector de metais e

O estacionamento do Fórum conta agora com 28 vagas

de escâner para o controle de
acesso de pessoas.
Coletes - Durante a solenidade foi feita a entrega simbólica de
dois coletes balísticos a agentes
de segurança que atuam nas varas do trabalho de Caucaia. Foram
adquiridos ao todo 65 coletes pela
gestão 2016-2018. O agente José
Carlos Moreira recebeu o equipamento em nome da equipe. A
Divisão de Segurança do TRT/CE
também colocou à disposição do
Fórum de Caucaia um cofre para o
acautelamento de armas e objetivos perfurocortantes.

Agente de segurança recebe
equipamento de proteção

Aquisição de veículos
Três carros foram adquiridos
pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará durante a gestão
2016-2018. Os modelos dos veículos são dois Corolla e uma Ranger.
Os dois modelos Corolla ficarão à
disposição de desembargadores,
em trajetos da residência ao Tribunal e vice-versa, ou no transporte
a locais de embarque e desembarque, na origem e no destino,
em viagens a trabalho. O modelo
Ranger está reservado para serviços diversos do TRT/CE.

Dois veículos são para desembargadores e um, para serviços diversos
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Gestão Estratégica
A estratégia institucional do
TRT/CE é coordenada pela Secretaria de Gestão Estratégica (SGE),
que conta com duas seções (Seção de Estatística e Pesquisa e Seção de Gestão de Projetos) e participa, por meio de seus servidores,
de diversos comitês, comissões
e grupos de trabalho. Entre suas
principais ações, estão a revisão
do Plano Estratégico Institucional, produção e análise de dados
estatísticos, monitoramento de
indicadores e metas, suporte no
desenvolvimento de projetos e na
melhoria de processos.
Em atuação direta junto à
Presidência do TRT/CE, a SGE provocou a alteração do normativo
regulador da Rede de Governança Colaborativa e a constituição
dos respectivos órgãos (Portarias
TRT7.GP 540 e 541/2016), participou de comissões que produ-
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ziram o teor da Política de Governança Institucional do TRT7
(Resolução TRT7. nº 158/2018),
da Política de Governança de
Contratações e criação do Comitê
de Governança de Contratações
(Resolução TRT7. nº 157/2018) e
da Política de Gestão de Riscos
(Ato TRT7.GP nº 61/2018).
Por sua iniciativa, propôs a
abertura de projeto e a edição de
normativo que redundou na Política de Gestão de Processos no
TRT7 (Ato TRT7.GP nº 13/2018) e
na criação do Escritório de Processos Institucionais (Ato TRT7.
GP nº 14/2018), e na posterior
publicação do Manual de Gestão de Processos de Trabalho do
TRT7 (Ato TRT7.GP nº 66/2018).
Entre os destaques ocorridos
durante a Gestão 2016-2018,
consta a revisão anual das Metas
Nacionais do CNJ, do Plano Es-

tratégico da Justiça do Trabalho
e a subsequente revisão do Plano deste Regional.
Na área de gestão de projetos, a SGE deu andamento, junto
com a Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicação
(Setic), à revisão da metodologia
de gestão de projetos, com vistas à simplificação e agilização
dos procedimentos e artefatos
correspondentes.
A SGE também realiza o monitoramento de indicadores e
metas nacionais dos conselhos
superiores, como o CNJ e o CSJT,
além de coletar, consolidar e
transmitir diversos dados estatísticos que servem para alimentar
o anuário Justiça em Números, o
Módulo de Produtividade Mensal
do Poder Judiciário, a Produção
dos Magistrados e as Semanas de
Execução e de Conciliação.
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Encontro Nacional do Poder Judiciário

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, ao lado da presidente do TRT/CE, des. Maria José Girão

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, desembargadora Maria José Girão,
participou do 10º Encontro do
Poder Judiciário, nos dias 5 e 6
de dezembro de 2016, em Brasília (DF). O evento, realizado pelo
Conselho Nacional de Justiça,
teve como objetivo aprovar as
metas nacionais que seriam cumpridas pelo Judiciário no ano se-

guinte e divulgar o desempenho
parcial dos tribunais no cumprimento das metas daquele ano.
O presidente do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT) e do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), ministro Ives
Gandra Martins Filho, discursou na abertura do evento e
destacou a dificuldade que a
Justiça do Trabalho enfrentou

para alcançar seus objetivos ao
longo de 2016.
Em sua fala, ele elogiou o desempenho dos Tribunais Regionais
do Trabalho que, mesmo diante de
dificuldades, tiveram resultados
expressivos. “Verifiquei que vários
TRTs estão recebendo o Selo Diamante, ou seja, fizeram das tripas
coração, do limão uma limonada,
para continuarem funcionando.”

escriturações fiscais e informações sobre o FGTS.
Em outubro de 2017, o TRT/
CE iniciou campanha interna visando à divulgação do sistema,
para que seus gestores passem
a conhecer seus requisitos, impactos e relevância. Por meio da
intranet, foi veiculado um vídeo
instrucional com o tema “O que
todo empregador precisa saber
sobre o eSocial”, ministrado por

Zenaide Carvalho, contadora,
administradora e especialista em
auditoria e controladoria.

Sistema eSocial
O Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas eSocial é uma ferramenta pela
qual os empregadores podem
comunicar ao Governo Federal,
de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores,
como vínculos, contribuições
previdenciárias, folha de pagamento, comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio,

Nos órgãos públicos,
a utilização do eSocial tornou-se obrigatória a partir de 1º de
janeiro de 2019.
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A premiação foi entregue durante o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário

Selo Ouro
O TRT/CE foi agraciado com
o Selo Justiça em Números,
na categoria Ouro, concedido
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A premiação é um
reconhecimento aos tribunais
que investem na excelência da
produção, gestão, organização
e disseminação das informações administrativas e processuais. A solenidade de entrega
fez parte da programação do
11º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em
Brasília/DF, nos dias 20 e 21 de
novembro de 2017.
Para a presidente do TRT/CE,
desembargadora Maria José
Girão, a premiação foi um reconhecimento ao trabalho realizado pelo Regional cearense.
“Nós que fazemos o Tribunal,
tanto eu quanto meus colegas
desembargadores e servidores, ficamos muito felizes com
o prêmio. Isso demonstra um
46

reconhecimento ao esforço
que vem sendo realizado para
entregar um trabalho transparente e de excelência aos jurisdicionados”, ressaltou.
Além do cumprimento de
resoluções do CNJ alinhadas
à gestão da informação, a avaliação realizada pelo CNJ para
a concessão do Selo também
considerou o uso de relatórios
estatísticos para o planejamento estratégico, a implantação e funcionamento do Comitê Gestor da Política Nacional
de Promoção do Primeiro Grau
e de núcleos de estatística
e de gestão socioambiental.
Também foi analisado o nível
de informações disponibilizadas pelo TRT/CE, como as relacionadas à transparência da
gestão orçamentária e financeira e as relativas ao quadro
de pessoal e respectivas estruturas remuneratórias.

O vice-presidente do TRT/CE,
desembargador Jefferson Quesado Júnior, e o juiz auxiliar da
Presidência, Paulo Régis Machado Botelho, foram ao evento. Os
magistrados estavam acompanhados da diretora da Secretaria de Gestão Estratégica, Ana
Paula Borges de Araújo Zaupa,
e da servidora responsável pelo
Setor de Estatística, Ana Valéria
Santos Cavalcante.
O Selo Justiça em Números
foi criado em outubro de 2013
para fomentar a qualidade dos
dados estatísticos do Judiciário,
sobretudo referentes ao Relatório Justiça em Números. A ideia
é aprimorar a coleta e sistematização dos dados para garantir informações e indicadores
confiáveis para a tomada de
decisões no processo de planejamento e gestão estratégicos,
além de aumentar o acesso público a esses dados.
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Rede de Governança Colaborativa
Membros da Rede de Governança Colaborativa do TRT/CE
reuniram-se pela primeira vez, no
dia 28 de outubro de 2016, para
discutir, entre outros pontos, alterações em sua composição e definir o papel de cada um de seus
representantes. Formada por cerca de 60 profissionais, entre magistrados, assessores e diretores
do TRT/CE, além de membros de
entidades representativas, a Rede
é um canal de interação criada
com o objetivo de aperfeiçoar os
serviços da Justiça do Trabalho.
Está entre suas atribuições
elaborar, monitorar, controlar
e revisar o Plano Estratégico do
Regional, além mantê-lo alinhado aos planos estratégicos da
Justiça do Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça.
Para a presidente do TRT/CE,
desembargadora Maria José Girão, o fortalecimento da Rede de

O gestor de metas do TRT/CE, des. José Antonio Parente, classificou o encontro como histórico

Governança representou mais
uma ação da administração do
Regional em prol de uma gestão participativa. “É necessário
buscar mecanismos para dividir
o poder com todos que fazem a
Justiça do Trabalho”, afirmou.
O gestor de metas do TRT/
CE, desembargador José Antonio Parente, classificou o encon-

tro como um ato histórico. “Estamos vivendo uma verdadeira
democratização do Judiciário.
As administrações estão deixando de ser imperialistas, onde o
presidente centraliza tudo, e
estão buscando o diálogo. Os
gestores precisam ouvir e dar
oportunidade aos talentos que
surgem”, ressaltou.

Representantes dos polos regionais
A Rede de Governança Colaborativa do TRT/CE é composta
pelo Comitê Regional, que tem
como membros os desembargadores integrantes da Comissão
Permanente de Planejamento
Estratégico e o juiz auxiliar da
Presidência; pelo Comitê de
Gestores - que é coordenado
pelo desembargador-gestor de
metas e agrega assessores e diretores do Tribunal - e por Polos
Regionais, com representantes
das varas de Fortaleza, Quixadá,
Cariri e Sobral, além de representação da OAB, do Sindissétima e da AmatraVII.
Em outubro de 2016, foram
escolhidos representantes dos

Os representantes dos polos regionais compõem a Rede de Governança Colaborativa

Polos Regionais. Para o Polo de
Fortaleza foi eleita a diretora
da 1ª Vara, Flávia Andréa Ferreira; para o Polo de Quixadá,
a diretora de secretaria da Vara
de Limoeiro do Norte, Maria

Verônica de Araújo; e para o
Polo Regional do Cariri, o diretor de secretaria da 3ª Vara do
Cariri, Paulo Rogério Moura. O
Polo de Sobral foi escolhido
posteriormente.
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Férias a advogados

O pedido para a folga de advogados foi feito por diretores da OAB/CE

No dia 11 de agosto de 2016,
quando se comemorava o Dia
do Advogado, os profissionais
que atuam na Justiça do Trabalho do Ceará ganharam de
presente um mês de recesso no
final do ano. O período de folga
dos advogados trabalhistas foi
definido em reunião entre a direção da OAB/CE e a presidente do TRT/CE, desembargadora
Maria José Girão.

Com a nova regra, após o recesso forense, que vai de 20 de
dezembro a 6 de janeiro, as varas
do trabalho passam a funcionar
apenas para serviços internos
e atendimento ao público. Na
prática, os prazos e audiências
de primeiro e segundo graus
ficarão suspensos de 20 de dezembro a 20 de janeiro, possibilitando um período de férias de
32 dias para os advogados.

Esse período de descanso atende uma antiga reivindicação dos
profissionais e ao mesmo tempo
uma determinação do novo Código de Processo Civil (CPC). “Não
podemos esquecer que esses profissionais necessitam de um período de folga. Além disso, o texto do
novo CPC assegura merecido descanso aos advogados, cujo exercício requer dedicação exclusiva”,
disse a presidente do TRT/CE.

Regulamento Geral
Por proposição da Presidência do TRT/CE, Resolução aprovada pelo Tribunal Pleno instituiu, em agosto de 2017, o novo
Regulamento Geral do órgão,
definindo sua nova estrutura
hierárquica. O documento, com
146 páginas, é fruto de trabalho
elaborado por comissão estabelecida especialmente para tal. A

equipe, formada em 2016, revisou e modernizou o dispositivo
anterior, datado de 1999, para
ajustá-lo à atual realidade administrativa do órgão.
Já disponível na intranet e no
site do TRT/CE, a nova versão do
Regulamento Geral estabelece
a estrutura e a organização dos
serviços, fixa a competência ad-

ministrativa das respectivas unidades administrativas integrantes e dispõe sobre as atribuições
de cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas.
Em março de 2018, outra Resolução aprovou ajustes no Regulamento, alterando, acrescentando e excluindo alguns itens
do documento.

O documento, com 146 páginas, modernizou o dispositivo anterior, datado de 1999,
para ajustá-lo à atual realidade administrativa do TRT/CE.
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Programas e Campanhas
Campanhas internas, como
as promovidas pela Divisão de
Saúde, servem para mobilizar
e alertar os servidores sobre a
necessidade de atitudes preventivas, além de aguçar o espírito
solidário de todos. Assim, a Administração 2016-2018 incentivou a
realização de campanhas, como
as dedicadas ao Dia Internacional da Mulher, Dia dos Pais e das
Mães, Dia do Servidor e campanhas de alerta e de solidariedade, como Outubro Rosa, Janeiro
Branco e Setembro Amarelo.
Dois importantes programas
instituídos pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho
Superior da Justiça do Trabalho também foram estimulados
e ampliados durante a gestão
2016-2018. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes
de Trabalho (Pnpat) - Programa

Trabalho Seguro é uma iniciativa
do TST, em parceria com diversas
instituições públicas e privadas,
visando à formulação e à 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.
O Programa de Combate ao
Trabalho Infantil da Justiça do
Trabalho foi criado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em novembro de 2013.
A iniciativa tem o objetivo de
desenvolver, em caráter permanente, ações voltadas para a erradicação do trabalho infantil e
para adequação profissional de
adolescentes. O Programa conta
com o apoio do Ministério Público do Trabalho e da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Na administração da desem-

bargadora Maria José Girão,
também foram implementadas
várias iniciativas relacionadas à
gestão ambiental, como a assinatura de termo de compromisso com três associações de catadores de Fortaleza para coletar
os resíduos recicláveis descartados pelo Fórum Autran Nunes e
pela sede do TRT/CE.
A Comissão de Gestão Ambiental (Ecosétima) foi criada em
agosto de 2008, com o objetivo
de adequar as ações do TRT/CE
aos referenciais de sustentabilidade socioambiental. A Comissão trabalha para envolver todos
os cidadãos que frequentam as
unidades da Justiça do Trabalho
do Ceará em ações que promovam qualidade de vida e responsabilidade social, com foco nas
áreas de meio ambiente, educação, esporte e cidadania.
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Público Interno
Dia dos Pais
Com música, contação de
história, café da manhã e bastante descontração, os pais servidores da Justiça do Trabalho do
Ceará reuniram-se no Fórum Autran Nunes e no Tribunal, no mês
de agosto, para comemorar seu
dia. Os dois encontros tiveram o
apoio do Sindissétima e foram
animados pelo Coral Sétima Voz.
No TRT/CE, além das peças
musicais apresentadas pelo coral dos servidores, a atração musical também ficou por conta de
Thiago Cruz Menezes, servidor
do Gabinete do Desembargador
Tarcísio Lima Verde Júnior.
Na sequência, o sociólogo
Edmo Magalhães fez uma apresentação sobre o uso da neuroeducação como ferramenta na

Música deu o tom da animação na homenagem aos pais do TRT/CE

educação dos filhos. Edmo, que é
pós-graduado em neuroeducação
e master coach integral sistêmico,
mostrou técnicas que auxiliam os
pais na educação dos filhos para
que eles atinjam excelentes resultados racionais e emocionais ao
chegarem na fase adulta.

Intitulada Pais que Abraçam, a comemoração também contou com uma exposição fotográfica com imagens
de pais e seus recém-nascidos. Os ensaios são da fotógrafa Risoleta Hilário, especialista no assunto.

“Com o crescimento de forma exponencial de pessoas
diagnosticadas com transtornos
mentais, é importante a realização de campanhas e ações que
busquem fazer com que a sociedade, o Estado e as instituições
reflitam sobre isso, falem sobre
isso e valorizem esse olhar de
promoção da Saúde Mental”, explica a psicóloga Mariana Lima.
De acordo com a psicóloga,
a campanha também pretendia ajudar as pessoas a falarem
mais sobre o assunto e a desmistificar o preconceito diante
da possibilidade de possuírem
algum tipo de transtorno mental ou sofrimento psíquico. “Esse
tipo de discriminação gera es-

tigma nas pessoas diagnosticadas e que estão em sofrimento
e faz com que muitas delas deixem de buscar atendimento especializado”, completa.

Janeiro Branco
Mais atenção à saúde mental e emocional. Esse foi o objetivo da campanha Janeiro
Branco que ganhou a adesão
de magistrados e de servidores
da Justiça do Trabalho do Ceará. Criada em 2014 por um grupo de psicólogos, a iniciativa
é dedicada à conscientização
e à prevenção de doenças relacionadas à mente. Na gestão
2016-2018, a Divisão de Saúde
do TRT/CE realizou atividades
durante o mês de janeiro para
chamar a atenção de todos
para o tema. Foram feitas visitas às unidades, distribuição de
material educativo e divulgação de artigos e matérias sobre
o tema na intranet.
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Avaliação Periódica
Em fevereiro de 2017, a Divisão de Saúde do TRT/CE retomou o Programa de Avaliação
Periódica de Saúde (Paps). O
projeto realiza planejamento de
ações de promoção, prevenção
e vigilância em saúde neste Regional nos eixos: saúde mental,
prevenção, alimentação e atividade física.
O objetivo é conhecer e monitorar as condições de saúde de
magistrados e de servidores, difundindo a responsabilidade individual e coletiva com a saúde
e a manutenção de ambientes,
processos e condições de trabalho saudáveis. A iniciativa prevê
que o servidor deve comparecer
à Divisão de Saúde para passar
por uma avaliação inicial com a
enfermeira/fisioterapeuta e depois por avaliação médica.

Avaliação médica faz parte das ações do Paps

O exame médico periódico
faz parte da Política de Atenção à Saúde do Servidor e sua
realização está prevista no art.
14 da Lei 8.112/90, regulamentada pelo Decreto nº 6.856/09.
No âmbito da Justiça do Trabalho, a Resolução nº 141/2014 do
Conselho Superior da Justiça do

Trabalho estabelece as diretrizes
para a realização de ações de
promoção da saúde ocupacional
e prevenção de risco e de doenças relacionadas ao trabalho. Há
ainda a Resolução nº 207/2015,
que institui a Política de Atenção
Integral à Saúde de Magistrados
e Servidores do Poder Judiciário.

Agenda de atendimento psicológico
Desde de agosto de 2017,
a Divisão de Saúde do TRT/CE
está com uma agenda de atendimentos de psicologia no Fórum Autran Nunes. O objetivo
principal é facilitar o acesso de
servidores, de magistrados e de
estagiários do Fórum à psicologia de acolhimento, a orientações e a encaminhamentos,
caso seja necessário.
“Este tipo de serviço de psicologia no TRT/CE visa trabalhar
pontualmente alguma questão
que esteja gerando desconforto
psíquico e realizar orientações e
encaminhamentos específicos,
não é um espaço de psicoterapia”, explica a psicóloga Mariana
Lima. Segundo a profissional, a

O TRT/CE dispõe de duas profissionais para o serviço de atendimento psicológico

iniciativa deve contribuir com a
prevenção de doenças e a promoção da saúde do trabalhador, que é o principal foco de
atuação da psicologia na Justiça
do Trabalho.
Os atendimentos de psicologia na sede continuam

disponíveis para todos os integrantes do TRT/CE. O dia específico de atendimento para o
Fórum tem como objetivo, segundo Mariana, aproximar-se
dos servidores e compreender
melhor suas principais demandas de saúde.
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Dia Internacional da Mulher

A campanha em homenagem à mulher foi inspirada no empoderamento feminino

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em
8 de março, a Justiça do Trabalho do Ceará lançou campanha
em homenagem a magistradas,
servidoras, estagiárias e funcionárias terceirizadas, com o tema
“Se veja no feminino”. Programação especial foi ofertada e incluía palestra, lanche e serviços
de beleza e de bem-estar.
Oficina de automaquiagem,
massagem rápida, limpeza de
pele, esmaltaria (manicure),
orientação nutricional, exame
de bioimpedância, aferição de
glicose e de pressão foram alguns dos serviços que colocados à disposição das mulheres
da Justiça do Trabalho cearense,
tanto na sede do TRT/CE quanto
no Fórum Autran Nunes.
Se veja no feminino - A campanha do TRT/CE em homenagem à mulher foi inspirada nos
52

temas de empoderamento feminino, conceito que representa
um conjunto de ações em prol do
fortalecimento das mulheres, no
âmbito da igualdade de gêneros.
Exposição - Ainda como parte das atividades comemorativas
pelo Dia da Mulher, foi realizada
a exposição “8 de março - Mulhe-

res nas Artes Visuais”. A exposição
apresentou trabalhos de diferentes linguagens, como gravuras,
pinturas e colagens. O evento, que
também pretende comemorar as
conquistas sociais das mulheres,
aconteceu pelo sétimo ano consecutivo, sempre em espaços públicos com grande visibilidade.

Oficina de maquiagem e esmaltaria foram alguns dos serviços prestados
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Medicamentos para carentes
A Justiça do Trabalho do Ceará, em parceria com o projeto
“Farmácia Comunitária”, iniciou, em agosto de 2017, uma
campanha permanente de arrecadação de sobras de medicamentos e amostras grátis de
remédios que estejam dentro
do prazo de validade. A iniciativa tem o objetivo de ajudar
pessoas de baixa renda e também evitar o desperdício de
remédios.
“A campanha pretende ajudar pessoas que necessitam de
medicação, sobretudo as que
se encontram em situação de
vulnerabilidade socioeconômica”, explica Silvia Carneiro, diretora da Divisão de Saúde.
O projeto “Farmácia Comunitária” funciona junto à Se-

cretaria de Saúde de Maranguape, a partir de doações de
medicamentos, que passam
por uma triagem realizada por
uma farmacêutica e são, então,
disponibilizados à população
mediante receita médica.
Para Silvana Dias, coordenadora da Ecosétima, esse projeto está em conformidade com
o Plano de Logística Sustentável, no indicador de qualidade
de vida - Ação Solidária -, pois,
além de ajudar as pessoas, também evita o descarte incorreto
de medicamentos, protegendo
o meio ambiente. Já Daniela
Drumond, assistente social do
TRT/CE, lembra a importância
do envolvimento do Tribunal
na execução de projetos de responsabilidade social.

Primavera da Leitura
A arte como forma de acesso
à leitura e os livros como meio
de incentivo à arte. Essa foi a proposta da Seção de Biblioteca do
TRT/CE para chamar a atenção de
magistrados, servidores e demais
usuários para a Primavera da Leitura. O evento, que acontece durante o mês de setembro como
forma de incentivar a leitura, foi
comemorado pela Biblioteca
Aderbal Nunes Freire com uma
exposição de objetos de arte produzidos por servidores.
As vitrines da biblioteca, geralmente utilizadas para expor
obras literárias, também mostraram trabalhos artísticos. Cilene
Soares, da Seção de Informações
Funcionais, foi uma das servidoras participantes. Ela decora ob-

A Primavera da Leitura busca estimular o acesso a livros como meio de incentivo à arte

jetos, como tênis e garrafas, com
pérolas. “Sempre tive admiração
por trabalhos manuais”, explica
a servidora, que vê uma ligação
muito forte entre arte e literatura.
De acordo com Rejane Albuquerque, chefe da Seção de
Biblioteca do TRT/CE, tanto a

arte quanto a leitura devem ser
usadas como forma de terapia.
“Pode ser um meio para aliviar
as tensões do dia a dia”, avalia.
Ela lembra que a iniciativa está
de acordo com um dos objetivos
estratégicos do Regional, que é a
promoção da qualidade de vida.
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Setembro Amarelo
A Divisão de Saúde do TRT/
CE, em parceria com a Escola Judicial, preparou algumas ações
para chamar a atenção de magistrados e de servidores para a
Campanha Setembro Amarelo. O
movimento nacional, que acontece desde 2014, tem o objetivo
de conscientizar as pessoas sobre
a importância da prevenção ao
suicídio e de alertar a população
sobre essa realidade no Brasil.
Como parte da programação, durante o mês de setembro
de 2017, foram disponibilizados
textos e outros materiais educativos sobre o tema. A sede do
TRT/CE também foi iluminada
na cor amarela, a exemplo de

vários órgãos públicos, empresas e monumentos.
O médico psiquiatra e professor Fábio Gomes de Matos
e Souza fez uma palestra com
o tema Prevenção ao Suicídio.
O evento aconteceu no audi-

tório da Escola Judicial no dia
20 de setembro e contou com
a presença de instituições que
tratam da temática. Seus representantes fizeram apresentações sobre os trabalhos que
realizam em Fortaleza.

A campanha tem o objetivo de conscientizar sobre a prevenção ao suicídio

Outubro Rosa
O movimento mundial de
combate ao câncer de mama,
conhecido como Outubro Rosa,
ganhou a adesão do Tribunal
Regional do Trabalho do Ceará.
Nos meses de outubro de 2016 e
2017, a sede do TRT/CE ficou iluminada na cor rosa para chamar
a atenção da população para a
prevenção ao câncer de mama.
Internamente, também foram
realizadas várias atividades para
alertar magistradas e servidoras
para a doença que mata anualmente milhares de mulheres.
“As atitudes preventivas
devem ser realizadas todos os
meses do ano, mas outubro foi
escolhido como o mês que representa essa causa e é sempre
destacado por isso”, lembra a
Diretora da Divisão de Saúde,
Sílvia Carneiro.
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Mastologista deu palestra sobre prevenção ao câncer de mama

Dentro da programação, a Divisão de Saúde fez uma blitz para
distribuição de material educativo.
Profissionais de saúde posicionaram-se nas portas de entrada do
prédio-sede, dos anexos e no Fórum Autran Nunes para entregar

material e dialogar com magistrados e servidores sobre o tema.
Ainda como parte da programação, foram publicados vídeos
e matérias com especialista falando sobre fatores de risco, sintomas e como prevenir a doença.
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Semana do Servidor
A Semana do Servidor e de
Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais da Justiça do
Trabalho do Ceará, realizada no
mês de outubro de 2017, contou
com várias atividades especiais.
Café da manhã, massagem, sorteio de brindes, mostra de talentos, roda de conversa e sarau em
homenagem a Belchior fizeram
parte da programação, que contemplou o Fórum Autran Nunes,
a sede do TRT/CE e as unidades
do interior do Estado.
Mostra de talentos - A 2ª
Mostra de Talentos foi realizada
no Tribunal e no Fórum. A exposição exibiu itens produzidos
por 15 servidores da Justiça do
Trabalho do Ceará e contou com
peças de artesanato, artes plásticas e poesia, além de apresentações musicais (voz e violão).
Segundo Rejane Albuquerque,
organizadora da Mostra, o evento não tem objetivo comercial.
“Nossa intenção é estimular o talento dos servidores, de forma a
abrir espaço de divulgação para
seus trabalhos artísticos e assim
fortalecer a autoestima deles”,

Cerca de 150 servidores compareceram ao sarau

afirma a servidora. Ela ressalta
que isso não impede de os servidores expositores divulgarem
seus contatos para posterior
venda dos produtos.
Massagem - A Associação Nacional dos Servidores da Justiça
do Trabalho (Anajustra) ofertou
massagem relaxante com duração de 15 minutos por pessoa.
Saúde – A equipe da Divisão
de Saúde realizou visita às unidades do TRT/CE para uma roda de
conversa sobre estresse e outras
doenças ocupacionais. A ação

Posters com imagens do Belchior foram sorteados entre os presentes

contou com presença de psicóloga e com distribuição de material
educativo.
Sarau - Galos, Noites e Quintais foi o nome do sarau que
encerrou a Semana do Servidor
nos jardins externos da casasede do TRT/CE. O evento tinha
como tema o cantor sobralense
Belchior, que faleceu em abril
de 2017 e completaria 71 anos
de vida em 27 de outubro. Para
animar a festa, os músicos especialistas em canções da MPB
nordestina Erickson Mendes e
Moacir Bedê tocaram os principais sucessos de Belchior.
Brindes – Para completar a
festa, houve sorteio de brindes e
coquetel ofertados pelo Sindissétima. A Anajustra sorteou uma
bicicleta. Servidores de todas as
unidades da Justiça do Trabalho
do Ceará foram convidados.
A Semana do Servidor e de
Prevenção de Acidentes e Doenças Ocupacionais fez parte
das ações da gestão regional
do Programa Trabalho Seguro e
contou com o apoio da Anajustra e do Sindissétima.
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Natal 2016: Somos Todos Anjos

O Coral Sétima Voz entoou canções natalinas na festa de confraternização

Com o tema Somos Todos
Anjos, a ideia da campanha de
Natal de 2016 era estimular
magistrados, servidores, estagiários e funcionários terceirizados a reconhecer o apoio dos
colegas de trabalho que mais se
dedicaram e ofereceram ajuda
nos momentos difíceis. Todos
foram convidados a escolher
seu “anjo”, gravar um vídeo de
agradecimento, que foi exibido
em uma galeria na intranet.
Para Eveline Barreto, diretora
da Secretaria de Administração,
Orçamento e Finanças, a campanha ressaltava a importância
da solidariedade institucional no
56

ambiente de trabalho. “Sempre
temos uma ou outra pessoa que
fica ao nosso lado e dá aquele
apoio fundamental nas horas
mais complicadas do serviço. Essas pessoas são verdadeiros anjos
e por isso decidimos oferecer a
oportunidade de homenageá-las
com nossos votos de fim de ano”,
afirmou a servidora.
Encerramento - O fim de tarde e começo da noite da quinta-feira, 15 de dezembro, foi
especial para os servidores, magistrados, funcionários terceirizados e estagiários da Justiça
do Trabalho do Ceará. Nos jardins da casa-sede, cerca de 250

pessoas do corpo funcional do
TRT/CE e seus familiares confraternizaram-se na festa de fim de
ano do órgão, ao som de coral
natalino, apresentação do Papai
Noel e show musical.
A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão,
abriu os festejos elogiando a decoração natalina e agradecendo a
presença de todos. Em sua mensagem de fim de ano, a magistrada ressaltou o sentido original
do Natal. “Dezembro é um mês
alegre porque lembramos do
nascimento de Jesus Cristo, que
veio ao mundo para nos ensinar
a viver em sociedade”, declarou.
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“Eu vou de escada!”
Trazer ganhos cardiovasculares, tonificar membros
inferiores e queimar calorias:
esses são alguns dos benefícios que a campanha “Eu vou
de escada!” espera que servidores, magistrados e estagiários obtenham ao adotar
o uso das escadas para subir
ou descer andares nas dependências da Justiça do Trabalho do Ceará. A iniciativa, ainda em vigor, foi iniciada em
outubro de 2017.

Promovida pela Divisão de
Saúde em parceria com a Divisão de Comunicação Social,
a campanha está sendo divulgada por cartazes, adesivos
de chão e de degraus. Para estampar as fotos dos cartazes,
foram convidados servidores
que já utilizam as escadas
em substituição a elevadores.
Também foram veiculados na
intranet vídeos de entrevistas
com profissionais da área de
saúde explicando os benefí-

cios e recomendando os cuidados com a prática.
Para Silvia Carneiro, Diretora
de Saúde do TRT/CE, o objetivo
da campanha é melhorar a qualidade de vida do corpo funcional
da Justiça do Trabalho do Ceará.
“Desejamos conscientizar as pessoas que essa atividade física,
mesmo que praticada moderadamente e no ambiente de trabalho, pode trazer benefícios à saúde do indivíduo, se realizada com
os cuidados devidos”, explica.

Natal 2017: Meu melhor presente de Natal é...
Para marcar as comemorações de final de ano, a Justiça
do Trabalho do Ceará realizou a
campanha “Meu melhor presente de Natal é...”, cujo objetivo era
levar servidores e magistrados a
uma autorreflexão sobre quais
seriam os melhores desejos para
o ano de 2018. Festa de confraternização, culto, missa e campanha solidária fizeram parte da
programação do evento.
Confraternização - A grande
festa de Natal da Justiça do Trabalho cearense ocorreu no dia 15
de dezembro, no jardim externo
da casa-sede do TRT/CE. O grupo
Blitz Intervenções comandou o
evento com esquetes e apresentações natalinas. As atrações musicais ficaram por conta do Coral
Sétima Voz e da banda Coletivo
Musical, ambos formados por
servidores da 7ª Região da Justiça
do Trabalho. Também houve coquetel. Magistrados, servidores,
estagiários e funcionários terceirizados, assim como seus familiares, foram convidados.

Esquete natalina animou a festa de encerramento

Culto e Missa - No dia 12 de
dezembro, aconteceu o culto
natalino. Ministrada pelo pastor
Hildebrando Cerqueira (Igreja
Batista Candeias), a celebração
teve como tema O Dom da Fé,
inspirado no versículo bíblico
“Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu” (Isaías 9:6).
Já a missa natalina aconteceu no
dia 13 de dezembro.
Solidariedade – Foi realizada
campanha solidária de apadrinha-

mento de crianças carentes. As
crianças beneficiadas são filhos e
netos de funcionários terceirizados ou de catadores de material
reciclável da Associação dos Catadores do Jangurussu (Ascajan).
Campanha - O clima natalino da campanha “Meu melhor
presente de Natal” foi divulgado
por meio de banners na intranet,
cartazes e adesivação das portas
dos elevadores da sede do TRT/
CE e do Fórum Autran Nunes.
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Trabalho Infantil
Um mundo sem trabalho infantil
A Justiça do Trabalho do
Ceará inaugurou, no dia 10 de
outubro de 2016, a exposição
itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil. A mostra, promovida pelo Programa Nacional de
Combate ao Trabalho Infantil e
de Estímulo à Aprendizagem, foi
aberta pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, desembargadora Maria José
Girão, no Fórum Autran Nunes.
Com painéis que retratam as
piores formas de trabalho infantil, a exposição pretendia chamar a atenção da sociedade para
a exploração da mão de obra de
crianças e de adolescentes.
Em sua fala, a presidente do
TRT/CE defendeu que a solução
para o problema do trabalho infantil passa por uma educação
em tempo integral. “É necessário
que os governantes, em todas as
esferas de poder, tenham a consciência de que essas crianças pre-

A ação fez parte das atividades da Justiça do Trabalho do Ceará
para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro

cisam de escolas em tempo integral. A criança que fica o dia todo
na escola tem menos possibilidade de ser explorada”, afirmou.
Para uma das gestoras regionais do Programa desembargadora Regina Gláucia Cavalcante
a educação também é uma das

formas de afastar as crianças e
adolescentes do trabalho. “Diversas pesquisas mostram que uma
das principais causas de evasão
escolar é o ingresso precoce de
crianças e de adolescentes no
mercado de trabalho, que, sem
qualificação profissional, acabam
ingressando no mercado informal
ou em serviços pesados”, avalia.

A exposição foi planejada para marcar
as ações da Justiça
do Trabalho para
o Dia da Criança,
comemorado em
12 de outubro

A exposição foi composta por 12 painéis com textos, ilustrações, charges e fotografias
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A exposição reúne 12 painéis
que retratam com textos, ilustrações, charges e fotografias a
realidade de milhares de crianças brasileiras submetidas a esse
tipo de atividade ilegal.
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Semana Nacional da Aprendizagem
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará preparou uma
programação especial para a 2ª
Semana Nacional da Aprendizagem, que foi realizada no período de 12 a 16 de junho de 2017.
As atividades, voltadas principalmente para estudantes de escolas públicas profissionalizantes,
incluíram palestras, visitas guiadas ao TRT/CE, distribuição de
brindes e de materiais educativos e exposições.
A abertura do evento foi realizada pela presidente do TRT/
CE, desembargadora Maria José
Girão, no auditório da Escola Judicial. Na sequência, houve duas palestras promovidas pelo Centro de
Integração Empresa-Escola e pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ambas abordando
temas relacionados à inserção de
jovens no mercado de trabalho.
Na parte da tarde, aconteceu uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado

As atividades foram voltadas para estudantes de escolas públicas profissionalizantes

do Ceará alusiva ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho
Infantil – 12 de junho. A sessão
tinha como articulador o procurador do trabalho Antonio
de Oliveira Lima e como público-alvo, além de parlamentares
e autoridades, integrantes da

Palestras, visitas guiadas ao TRT/CE, distribuição de brindes e
de materiais educativos estiveram entre as ações realizadas

Rede de Proteção da Criança e
do Adolescente.
Os dias 13 e 14 de junho foram dedicados a visitas guiadas
ao TRT. Estudantes conheceram
o Memorial da Justiça do Trabalho, a Sala de Sessões do Tribunal e a Biblioteca Aderbal Nunes
Freire. No auditório da Escola
Judicial, os jovens assistiram a vídeos institucionais e educativos.
Promoção - A Semana Nacional da Aprendizagem é promovida pela Justiça do Trabalho
em todo o Brasil, por meio do
Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à
Aprendizagem, em parceria com
o Ministério Público do Trabalho
e o Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo da campanha
é conscientizar empresas sobre
a importância da contratação de
jovens e adolescentes conforme a legislação e intensificar as
ações voltadas ao cumprimento
da Lei da Aprendizagem.
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Trabalho Seguro
Seminário na Serra da Ibiapaba

Guaraciaba do Norte, município localizado a 320 Km de Fortaleza, recebeu, dia 29 de junho
de 2016, especialistas em saúde e
segurança do trabalho para o terceiro Seminário Trabalho Seguro
no Ambiente Rural. O evento, organizado pelo Tribunal Regional
do Trabalho do Ceará em parceria
com outras 43 instituições, reuniu mais de 700 pessoas, entre
trabalhadores rurais, sindicalistas,
estudantes e produtores rurais
para debater a prevenção de acidentes de trabalho na região da
Serra da Ibiapaba.
Na abertura do evento, os
gestores regionais do Programa
Trabalho Seguro (PTS), o desembargador Francisco José Gomes
e o juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto, dialogaram com
os presentes sobre Trabalho

Seguro Rural e a Justiça do Trabalho. Os magistrados apresentaram estatísticas sobre acidentes de trabalho e mostraram as
principais ações desenvolvidas
pelo PTS no Ceará.
Os efeitos dos defensivos agrícolas na saúde dos trabalhadores
da região foi assunto do fisioterapeuta Jaime Barros da Silva. O
profissional, que atua no Centro
Estadual de Referência em Saúde
do Trabalhador em Tianguá, revelou que, de 2008 a 2015, 1.153
trabalhadores foram intoxicados
por agrotóxicos. Segundo Jaime,
esse número não corresponde à
realidade, pois muitos casos não
são notificados.
O assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Rodrigo
Lebre, expressou a preocupação

Cerca de 700 pessoas assistiram aos debates sobre trabalho seguro no ambiente rural
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da entidade com a segurança
dos trabalhadores rurais. “Quanto mais seguro o trabalhador
estiver, mais acidentes serão
evitados, o produtor vai pagar
menos multas e indenizações
e o governo vai gastar menos
com benefícios previdenciários”,
disse. O técnico da CNA proferiu
palestra sobre Agropecuária e o
Desenvolvimento Sustentável
em Face à NR-31.
Além de temas relacionados
à saúde e segurança dos trabalhadores, também foram abordados assuntos como o uso
correto de equipamentos de
proteção individual e direitos
previdenciários. As duas últimas
edições do Seminário Trabalho Seguro no Ambiente Rural
aconteceram em Fortaleza e Limoeiro do Norte.
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Fórum sobre segurança no trabalho
Preocupados com a quantidade de acidentes de trabalho
envolvendo trabalhadores cearenses, o Grupo de Comunicação
O Povo e o Sindicato da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Justiça
do Trabalho do Ceará, realizaram, no dia 12 de dezembro de
2016, o Fórum Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho, no
auditório do TRT/CE, em Fortaleza. Para um público de cerca de
250 pessoas, especialistas locais
e nacionais debateram sobre
os desafios e as oportunidades
para o tema na atualidade.
A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão,
abriu o Fórum dando boas-vindas aos participantes e convidados, destacando a importância
da iniciativa privada em promover um evento em prol da segurança do trabalhador.
O primeiro painel do dia foi
aberto pelo desembargador do
TRT/CE Francisco José Gomes da
Silva. Gestor regional do Programa Trabalho Seguro no Ceará, o

O evento foi realizado em parceria com o jornal O Povo e o Sinduscon-CE

magistrado chamou a atenção
para a gravidade da situação dos
acidentes de trabalho no país.
“No Brasil, morrem ou ficam incapacitados para o trabalho mais
pessoas por ano do que o número de vítimas de qualquer país em
guerra no mundo”, afirmou.
Em sua palestra, o ministro
do Tribunal Superior do Trabalho
Cláudio Brandão ressaltou o tema
do evento, “Prevenção: responsabilidade de todos”. Conforme o ma-

O ministro Cláudio Brandão alertou para a responsabilidade coletiva na prevenção de acidentes

gistrado, a obrigação de prevenir
os acidentes de trabalho deve ser
dividida entre os três atores sociais
envolvidos nessa relação. “Ao empregador cabe planejar a segurança no trabalho e fornecer e fiscalizar o uso dos equipamentos de
proteção individual (EPIs); ao empregado cabe usar os EPIs e cumprir as demais normas de segurança, além de fiscalizar os outros
colegas; e ao Estado cabe promover políticas públicas e campanhas
de conscientização”, afirmou.
O Acidente Não Compensa Com esse tema, o projeto desenvolvido pelo Grupo de Comunicação O Povo tem parceria
com o Programa Trabalho Seguro, desenvolvido nacionalmente
pela Justiça do Trabalho, junto
a empresários e a trabalhadores. O objetivo é estimular medidas preventivas, como o uso
de equipamentos de proteção
individual, treinamentos sobre
procedimentos seguros, acompanhamento e certificação das
boas práticas.
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Seminário em Sobral

O Corpo de Bombeiros de Sobral participou do evento

Sobral foi sede do 4º Seminário Regional Trabalho Seguro
no Ambiente Laboral. O evento, que aconteceu no dia 26 de
maio de 2017, reuniu especialistas, como magistrados, médicos
do trabalho, professores, engenheiros e técnicos em segurança do trabalho para discutir a
saúde e a segurança do trabalhador da região norte do Estado. O Seminário foi uma realização do Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará em parceria
com 40 instituições públicas e
privadas responsáveis por promover ações de combate a acidentes de trabalho no Estado.
A palestra de abertura do encontro foi proferida por um dos
gestores nacionais do Programa
Trabalho Seguro, o desembargador do TRT/CE Francisco José Go62

mes da Silva. O magistrado falou
sobre Segurança do Trabalho e
Cidadania. Em sua apresentação,
exibiu várias fotos de acidentes e
deixou uma mensagem aos participantes: “Seu maior patrimônio é a vida, sua maior proteção
é a prevenção”.
Boas práticas - Além das
palestras, empresas e entidades apresentaram boas práticas
resultantes de experiências positivas ligadas à saúde e à segurança do trabalho. A fabricante
de calçados Grendene mostrou
seu Programa Sim ao Comportamento Seguro, que tem o objetivo de promover mudanças
de comportamento e estimular
cuidados com os outros.
Exposições e atividades - A
mostra “O Mundo sem Trabalho
Infantil”, que reúne 12 painéis

que retratam com textos, ilustrações, charges e fotografias a
realidade de milhares de crianças brasileiras submetidas a esse
tipo de atividade ilegal, ficou
exposta no hall do Centro de
Convenções, durante o evento.
A curadoria da exposição é da
gestão nacional do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e
de Estímulo à Aprendizagem da
Justiça do Trabalho.
Também durante o Seminário, o Corpo de Bombeiros de
Sobral realizou, no pátio externo
do Centro de Convenções, uma
exibição de equipamentos de segurança obrigatórios por lei, que
se fazem necessários em todas
as atividades laborais. Também
houve uma demonstração do
uso de extintores próprios para
indústrias, fábricas e comércios.
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Segurança no setor elétrico
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, em parceria com a
Enel e o Sindicato dos Eletricitários do Ceará (Sindeletro), realizou, no dia 22 de setembro de
2017, na Universidade do Parlamento Cearense, o 1º Seminário
Trabalho Seguro no Setor Elétrico. O evento, destinado a profissionais da área e ao público em
geral, teve o objetivo de debater as condições de segurança e
saúde dos trabalhadores envolvidos nesse tipo de atividade.
O Ceará possui cerca de sete
mil trabalhadores no setor elétrico.
Eles são responsáveis pela manutenção, prevenção e correção de
problemas da rede elétrica; operação e construção de novas linhas

de energia; ligação, religação e corte de energia do consumidor.
Para o desembargador Francisco José Gomes, um gestores
do Programa Trabalho Seguro,
todos perdem com o acidente
de trabalho. “O patrão perde sua
mão de obra e, por vezes, tem
que pagar indenização por danos morais ou materiais; perde a
sociedade, porque terá que arcar,
por meio da Previdência Social,
com os custos da aposentação
ou com a pensão desse trabalhador e perde também a família do
acidentado”, argumenta.
O magistrado foi um dos palestrantes no evento. Ele abordou o tema Acidente de Trabalho e Responsabilidade Civil do

Empregador. Além do desembargador do TRT/CE, mais quatro
especialistas abordaram tópicos
relacionados à saúde e à segurança no ambiente de trabalho.
Trabalho Seguro - O 1º Seminário Trabalho Seguro no Setor Elétrico foi promovido pelo
Programa Trabalho Seguro. O
programa, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do
Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, tem o objetivo de unir
esforços de instituições públicas
e privadas em prol da formulação e execução de ações voltadas à prevenção de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da
Política Nacional de Segurança e
Saúde do Trabalhador.

O evento foi realizado em parceria com a Enel e o Sindeletro
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Gestão Socioambiental
Coleta de resíduos recicláveis
Como parte das ações da
Justiça do Trabalho do Ceará de
responsabilidade socioambiental, foi assinado, no dia 30 de
janeiro de 2017, termo de compromisso com três associações
de catadores de Fortaleza. Pelo
documento, a Associação Maravilha, a Associação dos Agentes
Ambientais Rosa Virgínia e a
Sociedade Comunitária de Reciclagem de Lixo do Pirambu
(Socrelp) ficam habilitadas a
coletar os resíduos recicláveis
descartados pelo Fórum Autran
Nunes e pela sede do TRT/CE,
no biênio 2017-2018.
A assinatura do termo de compromisso aconteceu na Presidência do TRT/CE, com a presença
da presidente da instituição, de-

sembargadora Maria José Girão,
membros da Comissão Permanente de Gestão Ambiental e representantes das associações. Na
ocasião, a presidente ressaltou a
importância da reciclagem como
forma de cuidar do planeta.
“Também individualmente todos
nós devemos separar o lixo e dar
a destinação correta. O trabalho
desses catadores é de extremo
valor para a sociedade”, afirmou a
magistrada.
Entre as obrigações que as associações devem cumprir estão:
realizar a coleta quinzenalmente;
não utilizar os resíduos coletados para finalidade contrária ao
estabelecido no termo; dividir
equitativamente entre os catadores associados as receitas prove-

nientes da venda dos resíduos e
registrar o peso dos resíduos coletados para posterior prestação
de contas. A coleta obedece a um
rodízio semestral entre as associações selecionadas.
Edital - Desde 2008, a Justiça
do Trabalho do Ceará faz a separação de resíduos recicláveis
e a destinação desse material a
associações de catadores. Cinco
instituições foram habilitadas
para o biênio 2017-2018.
Coleta - Os principais materiais recicláveis descartados pelo
TRT/CE são o papel, o papelão
e o plástico. Somente em 2016,
no Fórum Autran Nunes, foram
coletados cerca de 1,87 tonelada de papel, 560kg de papelão e
1,44 tonelada de plástico.

O termo de compromisso permite às associações coletarem os resíduos recicláveis produzidos pelo TRT/CE
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Dia Mundial da Água
O Núcleo de Responsabilidade Socioambiental do TRT/CE,
Ecosétima, lançou campanha
de conscientização sobre a seca
no Ceará, em referência ao Dia
Mundial da Água, comemorado
em 22 de março. O objetivo era
sensibilizar o público em geral
sobre a estiagem prolongada
que atinge o estado.
A campanha da Ecosétima
partia da popular pergunta
feita para medir a positividade
de uma pessoa, com a imagem
de um copo com água pela
metade, sobre a qual a pessoa
deve responder se interpreta
o recipiente como meio cheio
ou meio vazio. “Com a crise da
água em condições alarmantes, não se deve enxergar o

copo ‘meio cheio’ e nem podemos nos dar o luxo de esperamos por chuvas de braços cruzados. Temos que ser realistas
e agir para reverter a situação,
racionalizando o consumo de
água para evitar desperdícios”,
defende Silvana Dias, coordenadora da Ecosétima.
Para a servidora, a correta
gestão da água deve ser compartilhada entre os vários atores
sociais. “Poder público, iniciativa privada e cidadãos como um
todo precisam assumir suas responsabilidades e cumprir com a
obrigação diária de economizar
o uso desse bem cada vez mais
escasso”, afirma.
Dia Mundial da Água A data 22 de março foi instituí-

da pela Organização das Nações
Unidas (ONU) em 1992. Na ocasião, a entidade proclamou a
Declaração Universal dos Direitos da Água.

De bicicleta para o trabalho
O Núcleo de Responsabilidade Socioambietal do TRT/CE (Ecosétima) apoiou a campanha nacional “De Bike ao Trabalho”, que
acontece anualmente durante o
mês de maio. Magistrados, servidores, funcionários terceirizados
e estagiários foram convidados
a irem para o trabalho pedalando. A iniciativa busca promover
a bicicleta como uma opção de
transporte para a cidade.
“Esse dia é destinado tanto
para as pessoas que queiram
começar a pedalar, quanto para
organizações, empresas ou governos que queiram promover
ações que incentivem o uso da
bicicleta por seus funcionários”,
explica Silvana Dias, coordenadora da Ecosétima. A servidora
ressalta que existem paraciclos

para estacionar bicicletas na entrada do edifício Anexo 1 e nos
Fóruns Autran Nunes (Fortaleza)
e Paulo da Silva Porto (Cariri).
Vou de Bike - A data é inspirada no Bike To Work Day, um
evento anual realizado em vários
lugares do mundo para promover a bicicleta como uma opção
de transporte para o trabalho.
Maio é o mês da bike ao traba-

lho, e cada cidade opta por uma
data diferente. No Brasil, adota-se a segunda sexta-feira do mês.
O evento começou nos Estados
Unidos em 1956, pela organização League of American Bicyclists.
No Brasil, não há um início oficial, porém em 2013 foi o primeiro ano da campanha em âmbito
nacional, que é promovida pela
organização Bike Anjo.

Vários servidores já utilizam a bicicleta como meio de transporte
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Economia sustentável
As ações de uso sustentável
de material de consumo, serviços e recursos naturais renderam ao Tribunal Regional do Trabalho do Ceará uma economia
de aproximadamente R$ 309
mil no ano de 2016. O resultado,
que compara os gastos do órgão
com o ano anterior, consta no
Relatório Anual de Desempenho
do Plano de Logística Sustentável e engloba o consumo de
papel, copos descartáveis, água
mineral, suprimentos para impressão, energia elétrica, água e
esgoto, gestão de resíduos, telefonia, vigilância, limpeza, combustível, veículos, qualidade de
vida no trabalho e capacitação
em educação ambiental.

Plano de Logística
Sustentável (PLS)
foi implantado no
TRT/CE, em junho
de 2016, no início da gestão da
desembargadora
Maria José Girão

Ação em parceria com a Cagece na Presidência do TRT/CE

Voltado para atender demandas de responsabilidade socioambiental, o Plano de Logística Sustentável (PLS) foi implantado no
TRT/CE em junho de 2016, no início da gestão da desembargadora
Maria José Girão. “O documento
é uma ferramenta de gestão que
permite ao Tribunal estabelecer
práticas de sustentabilidade e racionalização de despesas e processos, representando, ainda, um
convite ao corpo funcional para

aderir a essa nova visão de governança corporativa”, explica Deven
Miller, sub-coordenadora da Comissão Gestora do PLS.
Segundo o Relatório, o consumo de copos descartáveis foi
um dos itens que gerou maior
percentual de economia, com
67% de redução. Na sequência,
aparecem a economia no consumo de resmas de papel, com
55%, e serviços de telefonia, com
27% de redução.

Meio ambiente e nossa cidade
O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado anualmente
em 5 de junho, ganhou uma programação especial compartilhada

entre a Justiça do Trabalho, Justiça
Federal e Justiça Eleitoral no Ceará. A Semana do Meio Ambiente
ocorreu de 6 a 11 de junho e con-

Palestra apresentou o Plano Cicloviário de Fortaleza
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tou com palestras, roda de conversa e vivência de aprendizagem.
As atividades abordaram o
tema “Meio Ambiente e a Nossa
Cidade”. Esse foi o segundo ano
em que os três órgãos do Poder
Judiciário Federal realizam o
evento, que é aberto ao público em geral. A arquiteta Beatriz
Rodrigues proferiu palestra para
magistrados e servidores, no auditório da Escola Judicial, sobre
Plano Cicloviário de Fortaleza.
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Institucional
Em defesa da Justiça do Trabalho
“A Justiça do Trabalho está
sofrendo ataques e todos nós
que fazemos a instituição, trabalhadores, empregadores e toda
a sociedade temos o dever de
defendê-la”, disse a presidente
do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, desembargadora
Maria José Girão, na abertura do
Ato Público em Defesa da Justiça
do Trabalho realizado no dia 31
de março de 2017, no Fórum Autran Nunes, Centro de Fortaleza.
A mobilização foi realizada simultaneamente em todo
o Brasil pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho, em seus
respectivos Estados. O evento
marcou o lançamento de uma
campanha nacional promovida
pelo Colégio de Presidentes e
Corregedores dos TRTs, com o
objetivo de chamar a atenção
da população para as recentes
ameaças à Justiça do Trabalho e
aos direitos trabalhistas.
Sobre as reformas que estavam na pauta do Congresso Nacional, inclusive a trabalhista, a
presidente do TRT/CE disse que
elas precisavam ser melhor de-

A mobilização foi realizada simultaneamente em todo o Brasil pelos 24 TRTs

batidas. “Hoje não podemos fazer reformas sem que haja a participação popular, sem abertura
para o diálogo. Somente assim,
as reformas podem ser legítimas,
por que as pessoas puderam expressar suas opiniões”, afirmou.
A mobilização reuniu magistrados, membros do Ministério
Público, advogados, políticos,
servidores, trabalhadores e representantes de entidades de
classe. O presidente da OAB/CE,
Marcelo Mota, disse que a extinção da Justiça do Trabalho e de

Ato reuniu magistrados, membros do Ministério Público, advogados,
políticos, servidores, trabalhadores e entidades de classe

direitos sociais seriam um grande retrocesso. “Advocacia está
mobilizada em todo o país em
defesa desta instituição. Contem
com nosso apoio”, ressaltou.

O evento marcou o
lançamento de uma
campanha nacional
promovida pelo Colégio de Presidentes e Corregedores
dos TRTs
Para o então presidente de
Associação dos Magistrados
Trabalhistas do Ceará, Antonio
Gonçalves Pereira, o desmantelamento da Justiça do Trabalho
interessa aos maus empregadores e àqueles que querem
enriquecer ilicitamente e apoderar-se da força de trabalho
dos mais humildes. “Querem o
trabalhador de volta à escravidão. Por isso, conclamo a todos.
Unamo-nos em prol desta Justiça e em prol do Brasil”.
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Tecnologia da Informação
A tecnologia da informação
e a segurança dos dados digitais
da Justiça do Trabalho do Ceará
sempre foram assuntos de muito
apreço na Gestão 2016-2018. O
planejamento, a criação e o desenvolvimento de diversos projetos para a constante melhoria
dos sistemas e das instalações
de infraestrutura de informática
estiveram presentes em toda a
Administração da desembargadora Maria José Girão.
Para implementar os progressos nessa seara, a Secretaria
de Tecnologia da Informação e
Comunicação (Setic) do TRT/CE
ganhou novas instalações, estabeleceu parcerias com outras instituições, adquiriu equipamento
de ponta e investiu na implantação de ferramentas em prol da
acessibilidade, facilidade e am-
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pliação do acesso digital à Justiça.
Nesse sentido, em janeiro
de 2018, foi inaugurada a nova
sala da Setic. As novas instalações foram fruto de uma reorganização de layout de todo o
terceiro andar do Anexo 1 do
TRT/CE, o que resultou numa
ampla sala que abriga diversos
setores divididos apenas por
ilhas de trabalho.
No quesito da infraestrutura,
a principal aquisição da equipe
de informática do TRT/CE no período foi a instalação de um datacenter, no Fórum Autran Nunes.
O novo equipamento passou a
permitir o backup e o funcionamento secundário e em tempo
real de todas as transações do
sistema de PJe/JT realizadas no
datacenter principal, que fica na
sede da instituição.

No campo dos sistemas, o
acordo de cooperação técnica
firmado com o CSJT para o implemento do PJe foi destaque. A
parceria instituiu uma comissão
regional com a finalidade de colaborar com sugestões, ações e
projetos para o aperfeiçoamento do Sistema PJe e do seu processo de desenvolvimento em
âmbito nacional.
Todos esses investimentos
levaram o TRT/CE a ter sua governança de tecnologia da informação avaliada como “intermediária”, em medição realizada
pelo Tribunal de Contas da União
junto a órgãos públicos. O índice
iGovTI da Justiça do Trabalho do
Ceará recebeu nota 0,58, numa
escala que vai de zero a um. O
resultado é acima da média nacional, cuja nota é 0,49.
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Novo datacenter
No dia 7 de agosto de 2016,
a Secretaria de Tecnologia de
Informação (STI) do TRT/CE deu
início à implantação do novo
datacenter da Justiça do Trabalho do Ceará. Uma “operação de
guerra” foi feita para descarregar
o container de dez toneladas
com o equipamento, que passou
a funcionar no Fórum Autran
Nunes, no Centro de Fortaleza.
O novo aparelho é chamado de datacenter redundante,
pois é responsável pelo backup
e funcionamento secundário e
em tempo real de todas as transações do sistema de PJe/JT realizadas no datacenter principal,
que fica na sede do TRT/CE. Entre a aquisição de equipamentos
e softwares especializados, foram destinados para esse projeto cerca de R$ 3,6 milhões.
Com o novo equipamento, o
Fórum Autran Nunes fica dotado de capacidade operacional
suficiente para assumir toda a
sustentação do PJe da Justiça
do Trabalho do Ceará, reduzindo o risco de perda de dados e
de indisponibilidade do sistema,

Desembargadora Maria José Girão e magistrados durante a inauguração do datacenter

em caso de algum incidente no
datacenter da Sede.
Após as diversas etapas de
instalação e testes, o equipamento entrou em funcionamento definitivo em maio de 2017.
“Não devemos nos preocupar

apenas com a segurança das
pessoas e de prédios, mas temos
que cuidar também da segurança das informações. Isso é primordial”, disse a presidente do
TRT/CE, durante a solenidade de
inauguração do aparelho.

O programa responsável
por traduzir automaticamente
os conteúdos digitais em linguagem de sinais chama-se
VLibras. Entre as funcionalidades ofertadas pela ferramenta,
é possível, por exemplo, traduzir um vídeo com legendas
para um vídeo com um intérprete 3D, que traduz a legenda
em linguagem de sinais.

O texto é traduzido automaticamente
por um boneco em animação 3D

Site em Libras
Desde o final de junho de
2016, a Justiça do Trabalho do
Ceará passou a disponibilizar o
conteúdo de seu site em Libras, a
Linguagem Brasileira de Sinais. A
ferramenta é voltada para pessoas surdas cuja principal forma de
comunicação é a linguagem de
sinais. A nova funcionalidade é
acessível por meio de ícone disponível no canto superior direito
do site do TRT/CE.
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Extranet do TRT/CE
No dia 11 de abril de 2017,
a Secretaria de Tecnologia da
Informação do TRT/CE passou a
disponibilizar um novo serviço
destinado a magistrados e servidores (ativos e inativos), pensionistas e outros parceiros autorizados. A extranet é um ambiente
que pode ser considerado como
uma extensão da intranet do
órgão, por onde os usuários podem obter acesso ao conteúdo
antes restrito à rede interna da
Justiça do Trabalho do Ceará.
O novo canal permite acesso
a notícias e demais publicações
internas do Tribunal a aposentados e pensionistas. Servidores

A extranet está acessível pelo site do TRT/CE

e magistrados em regime de teletrabalho também passaram a
ter acesso a esses serviços. Por

questões de segurança, nem todos os serviços de uso interno
estão disponíveis na extranet.

Sistema de Controle de Material e Patrimônio
Dois servidores do Tribunal
Regional do Trabalho do Rio
Grande do Norte estiveram no
TRT/CE, no período de 19 a 21
de outubro de 2016, para uma
visita técnica e conhecer melhor as funcionalidades do Sistema de Controle de Material e
Patrimônio (SCMP). O pedido da
visita partiu do diretor-geral do
Regional potiguar, para viabilizar a implantação da ferramenta naquele Tribunal.
A diretora da Divisão de Material e Patrimônio (DMP) do
TRT/CE, Deven Moura Miller,
e o servidor da STI José Mário
Viana Barbosa já haviam ministrado treinamento a servidores
do TRT/RN. “Esse é o segundo
Tribunal para o qual fazemos
transferência de conhecimento”,
explica o servidor. A equipe do
TRT/CE também foi responsável
70

A servidora Deven Miller ministrou treinamento sobre o SCMP

pela capacitação e implantação
do SCMP no TRT de Sergipe.
Segundo Deven, a padronização dos sistemas informatizados facilita a troca de informações e reduz custos. “O Sistema

de Controle de Material e Patrimônio é uma excelente ferramenta para otimizar o controle
patrimonial, possui diversas
funcionalidades e inúmeros relatórios”, informa a servidora.

Biênio 2016 - 2018

TRT | CE

Acordo de cooperação técnica
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o TRT/
CE assinaram, no dia 23 de novembro de 2016, acordo de cooperação técnica com a finalidade
de conjugarem esforços para o
aperfeiçoamento do sistema de
Processo Judicial Eletrônico.
O acordo foi assinado durante a 8ª reunião do Colégio de
Presidentes e Corregedores, no
Tribunal Superior do Trabalho,
pelo presidente do CSJT, ministro Ives Gandra Martins, e a presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão.
Com a assinatura do acordo
de cooperação, o desenvolvimento do sistema agora passa
a ser descentralizado. A equipe
designada pelo TRT/CE é composta por três servidores, que

Com o acordo, o desenvolvimento do PJe passou a ser descentralizado

atuam sob a coordenação de
um magistrado. Eles colaboram
com sugestões, ações e projetos

para o aperfeiçoamento do Sistema PJe e do seu processo de
desenvolvimento.

Aplicativo para smartphones
O TRT/CE passou a disponibilizar, a partir de 31 de agosto de
2017, um aplicativo para facilitar o
acesso à Justiça. O “JTe”, desenvolvido para smartphones, permite
checar a movimentação de processos, decisões, acompanhar notícias
e pautas de audiências e sessões e
até emitir boletos para pagamentos, entre outras comodidades.
A ferramenta é disponibilizada para celulares dos sistemas
Android e IOS. O projeto, desenvolvido pelo Tribunal Regional
do Trabalho da Bahia, será disponibilizado gradualmente para
toda a Justiça do Trabalho.
“A partir de uma única plataforma, o advogado pode consultar processos de qualquer região geográfica, além de poder

A ferramenta é disponibilizada para celulares dos sistemas Android e IOS

acessar a Justiça do Trabalho de
forma remota, de qualquer lugar
e em qualquer horário”, explica
o juiz auxiliar da presidência do
CSJT, Maximiliano Carvalho.
Entre as funcionalidades do
aplicativo, estão: integração

com outros TRTs; verificação de
autenticidade de documentos
do PJe; chat; backup e recuperação de dados; melhoria no
detalhamento de consultas de
processos; e compartilhamento de processos.
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Governança de T.I. acima da média
Em levantamento sobre o
índice de maturidade da governança de tecnologia da informação em órgãos públicos (iGovTI),
realizado pelo Tribunal de Contas da União, a Justiça do Trabalho do Ceará recebeu nota 0,58,
numa escala que vai de zero a
um. O resultado, divulgado em
agosto de 2017, deixou o TRT/
CE no nível “intermediário” e acima da média nacional, cuja nota
é 0,49. Os dados referiam-se ao
ano de 2016 e compararam o desempenho de 368 instituições.
A avaliação recebida pelo TRT/
CE demonstra uma melhoria nos
serviços de TI do órgão. Em 2014,
quando participou pela primeira
vez da pesquisa, a Justiça do Tra-

balho cearense obteve nota 0,5 e
ficou posicionada na 144ª colocação no ranking das instituições
participantes. No levantamento
mais recente, o TRT/CE saltou
para a 122ª colocação.

Para obtenção do iGovTI, são
consideradas seis dimensões: liderança; estratégias e planos; informação e conhecimento; pessoas;

processos; e resultados. Os dados
são consolidados a partir de respostas a um questionário dirigido ao órgão, cujos resultados são
classificáveis como inicial, básico,
intermediário ou aprimorado.
Para Joarez Dallago, diretor
da Secretaria de Tecnologia da
Informação do TRT/CE, o resulta
do Regional no iGovTI merece
destaque na dimensão informação e conhecimento, que foi elevada do nível intermediário, em
2014, para o nível aprimorado,
em 2016. Ainda segundo o diretor, o resultado geral do TRT/CE
é positivo, uma vez que registrou
aumento do índice entre 2014 e
2016, ainda que tenha se mantido no nível intermediário.

Biblioteca Digital do TRT/CE, que
estava disponível desde o dia 2
de outubro de 2017.
Com a entrada em funcionamento da Biblioteca Digital, os
documentos produzidos digital-

mente pelas diversas unidades
do Regional, bem como de outras instituições colaboradoras,
passaram a ficar armazenados e
disponíveis para consulta nessa
nova plataforma de pesquisa.

A Justiça do Trabalho do
Ceará recebeu nota 0,58,
numa escala que vai de
zero a um, resultado acima
da média nacional, cuja
nota é 0,49

Biblioteca Digital
Em novembro de 2017, a Divisão de Sistemas de Tecnologia
da Informação do TRT/CE habilitou os sistemas de pesquisa de
jurisprudência e de sentença
para serem direcionados para a

Em abril de 2018, o TRT/CE recebeu comissão do TRT11 para compartilhar os conhecimentos sobre a Biblioteca Digital
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Assim, a busca e a consulta
de documentos proporcionadas
por sistemas diferentes foram
consolidadas em uma única solução, a Biblioteca Digital. A vantagem é que a pesquisa passou
a ser realizada utilizando-se metadados dos documentos, tais
como autor, data de divulgação,
unidade judiciária, descrição,

assunto e ementa, tornando a
resposta ao usuário muito mais
rápida e aprimorada.
Produtos eletrônicos - Em
janeiro de 2018, mais dois recursos eletrônicos de conteúdo
jurídico tornaram-se disponíveis
para magistrados e servidores
do TRT/CE. Além da editora LTR,
ficaram disponíveis os produtos
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da editora Revista dos Tribunais. São mais de 35.000 textos
doutrinários nacionais e estrangeiros, jurisprudência de todos
os Tribunais, dos mais famosos
e conceituados doutrinadores,
publicados na Revista dos Tribunais e nas revistas especializadas.
Contém, também, pareceres e legislação atualizada diariamente.

Outros projetos
A Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT/CE implementou uma série de projetos para
melhoria das atividades jurisdicionais e administrativas do Regional. Dentre as principais ações,
destacam-se:
• Desenvolvimento, implantação e gestão do Sistema de Gestão Orçamentária (Sigeo) e do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (Sigep-JT);
• Elaboração da Política e do Processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação;
• Ação estratégica de desenvolvimento para o conversor de processos físicos para eletrônicos e
para a Biblioteca Digital;
• Homologações e implantações de dez versões do sistema PJe, assim como do PJe Calc, ferramenta de elaboração de cálculos trabalhistas e liquidação de sentenças, visando à uniformidade de
procedimentos e confiabilidade nos resultados apurados;
• Atualização e homologação de novas versões do Proad;
• Apoio técnico à equipe de negócio no mapeamento dos layouts do eSocial, assim como participação em seu grupo gestor;
• Participação no comitê regional do e-Gestão;
• Atualização do programa de estatísticas do Sicond para geração dos dados das Metas do CNJ;
• Modernização do parque de microinformática das áreas administrativa e judiciária;
• Atendimento de 13,9 mil chamados para solução de incidentes, requisições e problemas relativos
aos diversos sistemas de informação utilizados, equipamentos de microinformática, infraestrutura
tecnológica e procedimentos administrativos em geral contidos no Catálogo de Serviços de TI;
• Atendimento de 1.790 chamados de suporte ao sistema PJe, sendo a taxa de produtividade de
99,8% de resolução.
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Homenagens e Eventos
O relacionamento de uma
instituição com seus diferentes públicos extrapola a mera
execução de sua atividade-fim
e exige convivência com os diversos atores sociais que estão
envolvidos direta ou indiretamente com sua missão e a sua
visão institucionais.
Nesse sentido, a Gestão
2016-2018 do TRT/CE buscou
promover e participar de diversos eventos, com o objetivo de
estreitar laços com toda sua rede
de colaboradores e parceiros, e
também exercitar o convívio ins-
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titucional, além de fortalecer a
imagem organizacional.
O comprometimento da Justiça do Trabalho do Ceará em
eventos e homenagens ficou
marcado em encontros, cerimônias, premiações, reuniões, audiências e solenidades em geral,
onde o foco foi solidificar seus
relacionamentos, tanto com o
público interno quanto com o
público externo.
Foram oportunidades de
proporcionar a reflexão dos valores institucionais, ampliando
o alcance de seus fundamentos,

crenças e ideais pela melhoria
na gestão pública, de práticas
organizacionais exitosas e da
ampliação da divulgação dos direitos fundamentais e sociais do
trabalho.
Enquanto alguns desses
eventos têm periodicidade definida, outros são fortuitos. Os
mais marcantes, do calendário
2016-2018, estão lembrados
neste capítulo e compõem parte
do escopo de atividades honrosas que servidores e magistrados
da Justiça do Trabalho do Ceará
empenharam-se em colaborar.
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Homenagem do Sescap/Ceará
O TRT/CE foi uma das instituições homenageadas pelo
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Ceará (Sescap/CE), no dia
25 de agosto de 2017, durante
festa em comemoração aos 30
anos da entidade.
A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão,
recebeu o troféu comemorativo
em solenidade que aconteceu
em um bufê, no bairro Guararapes, em Fortaleza.
O Sescap/CE integra o Sistema
Confederativo de Representação
Sindical e tem como objetivo defender os interesses dos associados perante as autoridades administrativas e judiciárias, como por
exemplo, em celebração de acordos e convenções trabalhistas.

O troféu da homenagem foi confeccionado em alusão aos 30 anos do Sindicato

Medalha da Ordem Alencarina
O TRT/CE fez a entrega, no
dia 7 de dezembro de 2017, da
comenda Ordem Alencarina do
Mérito Judiciário do Trabalho. Ao
todo, 28 personalidades foram
agraciadas com medalhas por
haverem prestado relevantes serviços à Justiça do Trabalho ou por
terem, de alguma forma, destacado-se no Direito do Trabalho.
Autoridades, como a vice-governadora do estado do Ceará, Maria Izolda Cela de Arruda,
magistrados, procuradores, empresários, advogados e servidores foram homenageados pelos
14 desembargadores do TRT/CE
que compõem o conselho da
Ordem Alencarina.

Os agraciados são escolhidos pelos 14 desembargadores do TRT/CE

A Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída em 1993 com o objetivo
de homenagear personalidades
ou instituições que se destacam
no Direito do Trabalho ou pres-

tam relevantes serviços à Justiça do Trabalho. A honraria, que
é entregue a cada dois anos, é
dividida nos graus Grã-Cruz,
Grande Oficial, Comendador,
Oficial e Cavaleiro.
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Excelência Funcional
A cerimônia para entrega do
Título de Excelência Funcional
2016 aconteceu no dia 17 de outubro de 2017, como parte dos
eventos alusivos ao mês do servidor, na sala de sessões do TRT/CE.
Os 12 servidores, escolhidos em
votação pelos seus pares a cada
dois anos, receberam medalha e
diploma pelo destaque na qualidade e compromisso no trabalho,
responsabilidade, produtividade,
cooperativismo, criatividade, sociabilidade e iniciativa.
A eleição dos agraciados
ocorreu em três etapas, via intranet. Foram escolhidos quatro
representantes da sede do TRT/
CE, quatro do Fórum da Capital

Os 12 servidores são escolhidos em votação pela intranet

e quatro das varas do trabalho
do Interior e Região Metropolitana. Os eleitos passaram a ter
prioridade na inscrição de cur-

sos e eventos internos durante
os doze meses seguintes, além
de ter o registro do Prêmio nos
assentamentos funcionais.

Reuniões do Coleprecor
O Colégio de Presidentes e
Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor) reúne-se em oito sessões
ordinárias anualmente. A presidente do TRT/CE, desembargadora, Maria José Girão, e o corredor-regional, desembargador
Durval César de Vasconcelos
Maia participaram ativamente
dos encontros do colegiado.
Na reunião realizada nos dias
23 e 24 de novembro de 2016,
no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, a presidente do
TRT/CE foi escolhida para compor a Comissão de Comunicação
do colegiado. Essa edição do
encontro tratou de temas estratégicos em comunicação institucional e teve o objetivo de traçar
plano de ações para valorização
da Justiça do Trabalho.
Acordo - Também durante a 8ª reunião do Coleprecor
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Desembargadora Maria José Girão foi escolhida para
compor a Comissão de Comunicação do Colegiado

de 2016, o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT)
e o TRT/CE assinaram acordo
de cooperação técnica com a
finalidade de conjugarem esforços para o aperfeiçoamento
do sistema de Processo Judicial
Eletrônico. Com a assinatura do

acordo de cooperação, o desenvolvimento do sistema tornou-se descentralizado. A equipe
do TRT/CE passou a colaborar
com sugestões, ações e projetos para o aperfeiçoamento do
Sistema PJe e do seu processo
de desenvolvimento.
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Dia da Pessoa com Deficiência
Atendendo a convite do
prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, a presidente do
TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, participou, no
dia 22 de setembro de 2017,
de solenidade alusiva ao Dia
Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência. O evento
aconteceu no Ginásio Paulo
Sarasate e contou com diversas atividades culturais e esportivas, além de doação de
cadeiras de rodas.

“Doutora Maria José Girão fez
questão de estar aqui hoje, e ficamos muito honrados com a presença dela. Mais que apenas a luta
pessoal e a sensibilidade da presidente com a causa, é certamente
uma mensagem importante do
compromisso institucional do TRT
com as pessoas com deficiência”,
ressaltou o prefeito. Ele também
elogiou a atuação do Tribunal em
ações que garantem o cumprimento das cotas de trabalho para
as pessoas com deficiência.

Dentro
da
programação do evento, foi assinada
a mensagem de criação do
Fundo Municipal para a Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também foram entregues 363
cadeiras de rodas, atendendo a uma antiga demanda da
população que necessita do
equipamento. Apresentações
de música, de dança e de
jogo de basquete com rodas
completaram o evento.

A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, foi convidada pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio
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Audiência com a presidente do STF
O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do
Conselho Superior da Justiça
do Trabalho (CSJT), ministro Ives
Gandra Martins Filho, a presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, e os demais presidentes e corregedores
de Tribunais Regionais do Trabalho participaram, no dia 27 de
abril de 2017, de audiência com a
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra
Carmem Lúcia.

No encontro, foram sugeridas alterações na Resolução nº
219 do CNJ, que dispõe sobre
a distribuição de servidores, de
cargos em comissão e de funções de confiança no primeiro e
no segundo graus. O presidente
do CSJT apresentou, em documento formal, algumas sugestões de aperfeiçoamento para
“prestigiar a primeira instância
sem comprometer a segunda
instância dos regionais”.
O presidente do Colégio
de Presidentes e Corregedo-

res dos Tribunais Regionais do
Trabalho (Coleprecor), desembargador James Magno Araújo Farias, também defendeu
mudanças na resolução, de
modo que ela possa atender
às especificidades de cada
ramo de Poder. “Vários tribunais já estão se adequando
às diretrizes da resolução de
forma gradual”, reforçou o desembargador, que apresentou
estudo técnico das áreas administrativas e de estatística
para subsidiar a análise.

Desembargadores de todo o Brasil reunidos com o presidente do TST, ministro Ives Gandra, e a presidente do STF, ministra Carmem Lúcia
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Mais Infância
A presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, desembargadora Maria José Girão,
participou de importante evento com o governador do Ceará,
Camilo Santana, no dia 11 de
dezembro de 2017, a convite da
primeira-dama, Onélia Santana,
no Centro de Eventos do estado.
Na ocasião, ocorreu o lançamento do Programa Mais Infância
Ceará, iniciativa que pretende

O ato aconteceu no Centro de Eventos do Ceará

beneficiar cerca de 60 mil famílias cearenses em situação de

extrema pobreza por meio do
Cartão Mais Infância.

Conselho Interinstitucional
A vice-governadora do Ceará,
Izolda Cela, convidou a presidente do TRT/CE, desembargadora
Maria José Girão, para cerimônia
de posse dos membros efetivos e
suplentes do Conselho Interinstitucional de Políticas Públicas sobre Drogas – Gestão 2017/2019.
A solenidade foi realizada no dia
9 de janeiro de 2018, no Palácio
da Abolição, com presença significativa de representantes de entidades que desenvolvem ações
relacionadas às temáticas das
drogas e da segurança pública.

A solenidade foi presidida pela vice-governadora do Ceará, Izolda Cela

Centro Integrado de Inteligência
Em 15 de março de 2018, a
presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, participou de solenidade realizada no
Palácio da Abolição com o governador do Ceará, Camilo Santana,
o ministro da Segurança Pública,
Raul Jungmann, e o presidente
do Congresso Nacional, senador
Eunício Oliveira. O evento reuniu
autoridades para assinatura de
termo de compromisso para a
construção do Centro Integrado

O governador do Ceará, Camilo Santana, convidou a presidente do TRT/CE, des. Maria José Girão

de Inteligência do Nordeste. A
estrutura integrará a atuação das
forças federais com as polícias
Civil e Militar e vai contar com a

parceria do Ministério Público
e do Poder Judiciário cearenses
para intensificar o combate às organizações criminosas.
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Capacitação
A Escola Judicial (Ejud7) é a
unidade da Justiça do Trabalho
do Ceará responsável pela capacitação de magistrados e de
servidores. Tem como objetivo
institucional proporcionar um
ambiente propício à discussão
e ao estudo contextualizado das
evoluções da sociedade, facilitando o contato com as teorias
e as práticas mais modernas na
defesa dos direitos sociais.
Na gestão 2016-2018, comandada pela desembargadora
Maria Roseli Mendes Alencar, a
Ejud7 debruçou-se notadamente em abordar, no âmbito traba-
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lhista, as novidades trazidas pelo
Novo Código de Processo Civil,
uso das ferramentas do Processo Judicial Eletrônico (PJe), técnicas de conciliação, execução e
precatórios, entre outros temas.
Na área-meio, o foco foi o desenvolvimento de competências
gerenciais, gestão de contratos
administrativos, uso do sistema
Processo Administrativo (Proad)
e oratória, entre outros.
Entre junho de 2016 a junho
de 2018, a Ejud7 ofertou 126
eventos a magistrados e a servidores, entre cursos, palestras,
oficinas, seminários, encontros e

jornadas, além daqueles na categoria ensino a distância. Os eventos tiveram mais de 3 mil inscrições e renderam cerca de 1.400
horas/aulas de capacitação.
Entre os principais eventos,
destacam-se a Aula Magna, as
Jornadas de Direito Material e
Processual do Trabalho, o Seminário de Direito Material e Processual do Trabalho do Cariri, os Encontros de Diretores de Secretaria
de Varas do Trabalho, a Semana
de Formação Continuada, a Reciclagem Anual para Atividades de
Segurança e a Formação de Brigada de Combate a Incêndio.
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Aula magna com ministro do TST

O tema da palestra do ministro Augusto César de Carvalho foi “Novos desafios do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho”

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho Augusto César
Leite de Carvalho abriu o ano
letivo de 2017 da Escola Judicial
do TRT/CE, no dia 27 de janeiro,
com uma aula magna. Para um
público formado por magistrados, servidores e por advogados,
o ministro falou sobre pontos da
reforma trabalhista e outros desafios que a Justiça do Trabalho
enfrentaria naquele ano.
Para o ministro, um dos
principais desafios da Justiça

do Trabalho no campo processual passa pela valorização
das ações coletivas. Segundo
ele, esse tipo de ação permite
que o conflito seja solucionado
ainda durante o contrato e, diferente das ações individuais,
não expõe o trabalhador a possíveis represálias.
Outro desafio seria reduzir
o número de recursos que chegam ao TST. “A quantidade de
processos que julgamos hoje é
desumana”, afirmou. Segundo o

ministro, apenas 30% dos processos que chegam aos Tribunais Regionais do Trabalho são
resolvidos de forma definitiva, o
restante sobe para o TST.
Lançamento - Após a aula
magna, o ministro fez o lançamento do livro “Direito do
Trabalho: Curso e Discurso”. A
apresentação da obra foi feita
pelo desembargador Emmanuel Teófilo Furtado, que é um
dos conselheiros da Escola Judicial do TRT/CE.

Cerca de 200 pessoas, entre servidores, magistrados, advogados e estudantes, assistiram à palestra
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Semana de Formação Continuada
Cerca de 80 magistrados da
Justiça do Trabalho do Ceará
reuniram-se para a Semana de
Formação Continuada, entre 9
e 11 de novembro de 2016, no
Hotel Praiano, em Fortaleza. O
evento, organizado pela Ejud7,
teve o objetivo de promover
discussões, debates e compartilhamento de boas práticas para
o aprimoramento dos serviços
judiciais e administrativos das
varas do trabalho.
A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão,
elogiou a iniciativa da Ejud7 e
falou sobre a importância do
encontro. “Nós juízes, apesar
de uma carga intensa de trabalho, precisamos nos aperfeiçoar.
Quando focamos nossa mente
somente no trabalho, a tendência é aparecerem o cansaço e o
estresse. Esse momento de estudo e de confraternização faz
bem para mente e para a nossa

A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, abriu o evento

estabilidade emocional”, disse.
Durante os três dias do evento, houve palestras e oficinas
abordando temas como oratória emocional; benefícios da
atividade física no desempenho

Cerca de 80 magistrados participaram do evento, que acontece anualmente
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profissional; cultura do coaching
otimizando as relações interpessoais e poder, autoridade e autoritarismo.
Na edição de 2017 do evento,
ocorrida de 22 a 24 de novembro, os magistrados da Justiça do
Trabalho do Ceará reuniram-se
no Hotel Seara, em Fortaleza. Na
abertura do evento, o desembargador decano do TRT/CE, Antonio
Marques Cavalcante Filho, parabenizou os realizadores pela iniciativa. “O sucesso deste evento
por certo será atingido, tendo em
conta, não só a relevância dos temas que serão abordados, como
também o alto nível dos palestrantes que todos nós conhecemos”, afirmou o magistrado.
A diretora da Ejud7, desembargadora Maria Roseli Mendes
Alencar, saudou os presentes, ressaltando a importância da Semana, que já faz parte do calendário
fixo de atividades da Escola.
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Encontro de diretores de secretarias de varas
Paralelamente à Semana de
Formação Continuada de 2017,
aconteceu o Encontro de Diretores de Secretarias de Varas, nos
dias 22 e 23 de novembro, também no Hotel Seara, em Fortaleza.

O objetivo do encontro é dar
oportunidade a servidores de diferentes unidades conhecerem-se, integrarem-se e trocarem
experiências, ultrapassando as
barreiras das comunicações res-

tritas a telefonemas, e-mails, malotes digitais ou a redes sociais.
É um espaço para que as boas
práticas já adotadas nessas unidades sejam fortalecidas, aperfeiçoadas e multiplicadas.

Os diretores de secretarias de varas tiveram a oportunidade de compartilhar boas práticas

Formação de Brigadista de Incêndio
A Ejud7 promoveu, durante o mês de setembro de 2017,
curso de Formação de Brigadistas de Incêndio. O objetivo
foi capacitar o número mínimo
- conforme obrigatoriedade le-

gal - de servidores que devem
atuar em todos os prédios que
integram a estrutura do TRT/
CE. O curso teve dez turmas
e foi dividido em aulas teóricas (na própria Escola) e aulas

práticas (nas dependências da
empresa contratada).
Cerca de 160 servidores
receberam instruções básicas para prevenção e extinção de incêndios.
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Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho

O juiz do trabalho Francisco Fortuna é um dos coordenadores do evento

Os magistrados de primeiro
grau da Justiça do Trabalho do Ceará reuniram-se para a 2ª Jornada
de Direito Material e Processual
do Trabalho, evento realizado nos
dias 8 e 9 de junho de 2017, no
Hotel Golden Tulip, em Fortaleza.
Organizada pela Ejud7, a Jornada
tem entre seus objetivos consolidar, por meio da votação de
enunciados, o posicionamento
dos magistrados sobre temas de
Direito Material e Processual do
Trabalho e gestão administrativa
das varas do trabalho.
“Com o consenso sobre várias
matérias, o trabalho pode ser otimizado, beneficiando o próprio
magistrado e principalmente o
destinatário de seu trabalho, o
jurisdicionado”, afirmou o desembargador Emmanuel Furtado,
que no evento representava a
presidente do Tribunal Regional
do Trabalho do Ceará, desembargadora Maria José Girão.
São os próprios magistrados
que coordenam e planejam a
pauta do encontro. As propostas
de enunciados, que são objeto de
84

discussão e votação pela plenária, são elaboradas pela Comissão
Organizadora, Pedagógica e de
Apoio, com base em respostas a
questionário previamente aplicado junto a juízes de primeiro grau.
Palestra - A ministra do Tribunal Superior do Trabalho Kátia
Arruda veio a Fortaleza para participar da 2ª Jornada de Direito
Material e Processual do Trabalho. Na tarde do primeiro dia do
encontro, ela proferiu conferência para os magistrados trabalhistas com o tema “A Construção das
Relações de Trabalho no Brasil e a
Efetividade da Justiça do Trabalho”. Em visita de cortesia ao TRT/
CE, a ministra Kátia Arruda foi re-

cebida pela presidente do TRT/
CE, desembargadora Maria José
Girão, no gabinete da Presidência. As magistradas trataram de
assuntos relacionados à Justiça
do Trabalho na atual conjuntura
político-econômica do país.
Enunciados - Na Jornada de
2017, foram debatidas e postas em votação 59 propostas
de enunciados relacionadas ao
tema do evento, “Aplicação do
Novo Código de Processo Civil
ao Processo do Trabalho”. Foram aprovados 42 enunciados,
enquanto 14 foram rejeitados
e três não puderam ter votação
concluída, pois tiveram a apreciação prejudicada.

A ministra do TST Kátia Arruda participou como conferencista no evento
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Interiorização da Escola Judicial

Inicialmente, foram capacitados 27 servidores de quatro varas trabalhistas

Servidores das três varas do
trabalho da Região do Cariri e da
vara de Iguatu participaram, no
dia 24 de outubro de 2016, do
curso Novo Código de Processo
Civil e suas Repercussões no Processo do Trabalho, promovido
pela Escola Judicial do Tribunal
Regional do Trabalho do Ceará.
O treinamento, realizado no Fórum Desembargador Paulo da

Silva Porto, em Juazeiro do Norte, marcou o início do processo
de interiorização da Ejud7. O
curso foi ministrado pelo juiz do
trabalho Konrad Mota. Ao todo,
participaram 27 servidores das
quatro unidades.
A diretora da Escola Judicial,
desembargadora Roseli Alencar,
falou sobre essa nova fase da
Ejud7 e sobre a importância de

os servidores do interior serem
capacitados no próprio local de
trabalho. “O processo de interiorização da Escola permite que capacitemos um maior número de
servidores, além de reduzir custo
e desgastes com deslocamentos”,
disse. De acordo com a magistrada, a ideia é criar um calendário
de cursos nos principais polos da
Justiça do Trabalho no Estado.

A diretora da Escola Judicial, desembargadora Roseli Alencar, entre os juízes Konrad Mota e Clóvis Valença
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Seminário em Juazeiro do Norte

O evento contou com a participação de magistrados, procuradores e advogados

Nos dias 17 e 18 de agosto de
2017, Juazeiro do Norte transformou-se em um grande centro de
debates sobre a reforma trabalhista e outros temas do Direito
do Trabalho. Ministro, desembargadores, juízes do trabalho,
procuradores e advogados reuniram-se no Fórum Trabalhista
Desembargador Paulo da Silva
Porto para o Seminário de Direi-

to Material e Processual do Trabalho. O evento foi promovido
pela Escola Judicial do Tribunal
Regional do Trabalho do Ceará.
Um dos painéis que gerou
mais debates foi “O Direito do Trabalho no Turbilhão das Crises Política e Econômica”. O responsável
pela palestra foi Jorge Luiz Souto
Maior, juiz do trabalho do TRT de
Campinas (SP). Também de Cam-

Cerca de 220 pessoas assistiram às palestras durante os dois dias do evento
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pinas veio o procurador do trabalho Henrique Lima Correia. Ele fez
a conferência de abertura com o
tema “Impactos da Aprovação da
Reforma Trabalhista”.
O combate ao trabalho infantil
foi abordado no painel “Políticas
Públicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil”, que foi
ministrado pelo procurador do
trabalho Antônio de Oliveira Lima.
O membro do Ministério Público
coordena o Programa de Educação
contra a Exploração do Trabalho da
Criança e do Adolescente (Peteca).
O Seminário foi encerrado
com uma conferência do ministro do TST Douglas Alencar Rodrigues. O magistrado tratou de
pontos da Reforma Trabalhista
e de sua repercussão para a sociedade. Em sua fala, ele considerou que a nova lei estabelece
uma série “inovações profundas
e radicais”, em capítulos importantes do direito individual, do
direito coletivo e do direito processual do trabalho.
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Palestra sobre precatórios

No seminário, foram discutidas mudanças no pagamento de precatórios, principalmente a criação do regime especial

O ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, proferiu palestra, no dia 19 de maio de 2017,
no TRT/CE, em evento promovido para discutir mudanças no
pagamento de precatórios, principalmente a criação do regime
especial que beneficiou milhares
de brasileiros que têm direito a
esse tipo de crédito.
O seminário “Precatórios e
RPV: Regramento da Emenda
Constitucional 94/2016” foi organizado pela Ejud7 e reuniu cerca
de 200 participantes de várias
regiões do Brasil, entre magistrados, advogados, servidores e
especialistas no assunto.
Além do ministro Cláudio
Brandão, que falou sobre Precatórios e Reclamação Constitucional,
seis palestrantes revezaram-se no
debate das novidades trazidas
pelo novo regime geral de pagamento de precatórios. A responsável pelos precatórios no TRT/
CE, a juíza do Trabalho Gláucia

Monteiro, falou sobre os aspectos
constitucionais e legais das Requisições de Pequeno Valor.
A programação englobou
debates sobre as mudanças
referentes ao pagamento de
precatórios, o parcelamento da
dívida, requisições de peque-

no valor (RPV) e seus aspectos
constitucionais e legais. Além
disso, os palestrantes abordaram o regime de pagamento
para pessoas com deficiência e
a definição da deficiência para
que seja atendida por medidas
previdenciária e assistenciais.

Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, do TST
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O TRT/CE recebeu juristas portugueses e brasileiros em congresso para mil pessoas

Congresso Luso-Brasileiro
Juristas nacionais e internacionais estiveram em Fortaleza
para debater as reformas trabalhistas portuguesa e brasileira.
O Congresso Luso-Brasileiro de
Direito do Trabalho aconteceu
nos dias 10 e 11 de maio de
2018, no Gran Mareiro Hotel, na
Praia do Futuro, e reuniu cerca
de mil participantes, entre magistrados, advogados, membros do Ministério Público, estudantes e servidores públicos.
O evento foi uma realização da
Escola Judicial do TRT/CE.
A conferência de abertura foi
proferida pelo doutor e professor associado da Universidade
88

de Coimbra João Leal Amado.
O jurista português abordou o
tema “As Reformas Trabalhistas
Flexibilizantes em Portugal e no
Brasil: Negociado x Legislado
e o Trabalho Intermitente”. Em
sua fala, o professor traçou um
paralelo entre as reformas realizadas aqui e em Portugal.
Também de Portugal, esteve presente, no segundo dia
do evento, a professora e doutora Teresa Alexandra Coelho.
O tema de sua palestra foi “As
Reformas Trabalhistas Modernizantes em Portugal e no Brasil e
o Impacto das Novas Tecnologias nas Relações de Trabalho”.

O presidente do TST, ministro Brito Pereira, participou do evento

O ministro do TST Augusto César Carvalho falou sobre Direitos Sociais
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Ao todo foram 13 painéis
sobre vários aspectos da legislação trabalhista. A conferência
de encerramento, com o tema
“A Centralidade do Trabalho
em uma Sociedade em Transformação”, foi proferida pela
ministra do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) Kátia Magalhães Arruda. Já o ato solene de
término do evento foi presidido
pelo presidente do TST, ministro
João Batista Brito Pereira.
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A ministra do TST Kátia Arruda realizou a conferência de encerramento

Reciclagem Anual de Segurança

Presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, entrega certificado a agentes de segurança

Os 66 agentes de segurança que participaram do curso
de Reciclagem Anual para a
Atividade de Segurança receberam, no dia 18 de dezembro
de 2017, seus certificados de
conclusão do treinamento. Realizado pela Escola Judicial do
TRT/CE, o curso foi dividido em
três turmas e teve como objetivo desenvolver habilidades

e competências para um bom
desempenho profissional.
O treinamento foi ministrado
por agentes do próprio Regional
e por dois convidados: um servidor do TRT de São Paulo e outro
profissional do Superior Tribunal
Militar. “Tentamos incluir não só
a realidade diária, como também
os conhecimentos que cada instrutor possui em sua área”, expli-

ca o agente Osmar Brito Gomes,
responsável pela disciplina de
defesa pessoal.
O curso foi dividido em disciplinas teóricas e práticas, que
foram ministradas na Escola Judicial do TRT/CE, além do Teste
de Aptidão Física que aconteceu
nas instalações da Academia Estadual de Segurança Pública do
Ceará – AESP/CE.
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Gestão de Pessoas
Nas instituições contemporâneas, a gestão dos recursos
humanos tornou-se área fundamental para a consecução
dos objetivos organizacionais e
um diferencial competitivo na
definição das melhores estratégias para aproveitar o máximo
do potencial das pessoas em
suas carreiras.
Para tanto, a Administração
2016-2018 do TRT/CE empenhou-se em encontrar soluções
de gestão de pessoas para levar
a magistrados, servidores, estagiários e a funcionários terceirizados propostas de desenvolvimento profissional, sem deixar
de lado os valores da humanização, motivação e coletividade.
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Nesse âmbito, um dos maiores
destaques dessa Gestão foi a realização do concurso público para
provimento de cargos de servidores da Justiça do Trabalho do Ceará. Desde 2013 sem concurso em
validade, o TRT/CE conseguiu, em
outubro de 2017, aplicar a prova
do certame para os cerca de 27 mil
candidatos, que ansiavam há anos
pela culminância de um processo
de dedicação aos estudos.
A valorização de servidores foi, inclusive, percebida na
ocupação das vagas de direção
administrativa do TRT/CE. Quase 90% dos cargos de diretores
ficaram nas mãos de servidores
do quadro funcional próprio
da Justiça trabalhista cearense,

permitindo uma gestão bastante envolvida e conhecedora dos
desafios internos do Regional.
O teletrabalho foi outra grande conquista dos servidores,
que tiveram a modalidade regulamentada em fevereiro de
2018. Desde junho de 2016 funcionando na Justiça do Trabalho
do Ceará em caráter experimental, a formalização do trabalho a
distância representou o atendimento a uma antiga demanda
dos servidores, que passaram a
poder trabalhar - quando cumpridos os requisitos - de maneira
mais flexível e autônoma, o que
permite ganhos tanto na produtividade quanto na qualidade de
vida do trabalhador.
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Valorização de servidores

A técnica judiciária Luísa Corrêa Furtado assumiu a Secretaria-Geral da Presidência

Para formar a nova equipe de
diretores administrativos do TRT/
CE, a presidente do órgão, desembargadora Maria José Girão, decidiu priorizar servidores da casa: 22
das 25 diretorias CJ do organograma da instituição foram ocupadas
por profissionais do quadro funcional permanente. O número representa 88% das diretorias da área
administrativa. A força de trabalho
feminina também foi valorizada:
52% desses diretores são mulheres.

Dentre os principais diretores que compuseram a Administração 2016-2018, assumiu a
Secretaria-Geral da Presidência
a técnica judiciária Luísa Corrêa
Furtado. Analista judiciária, Eveline Barreto ficou à frente da Diretoria Geral. Francisco Patrício
Pinheiro assumiu a Secretaria
Judiciária. Para o cargo de Secretária de Gestão de Pessoas,
foi empossada Rozângela Maria
Almeida Eloi. Ana Paula Borges

de Araújo Zaupa assumiu a Secretaria de Gestão Estratégica.
Joarez Dallago manteve-se à
frente da Secretaria de Tecnologia da Informação.
Célio Ricardo foi empossado
como Secretário de Administração, Orçamento e Finanças. Na
Divisão de Licitações e Contratos
assumiu a técnica judiciária Cláudia Imbiriba. Já Luiz Carlos Machado tornou-se o novo Diretor
de Recursos Humanos.

A desembargadora Maria José Girão priorizou servidores da casa nas diretorias do Regional
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Alternância da direção dos fóruns
A Presidência do TRT/CE publicou, no dia 14 de junho de 2016,
atos para designação de novos diretores para os fóruns trabalhistas
de Fortaleza, Região Metropolitana e do interior do estado.
“Senti a necessidade de fazer o
rodízio com todas as direções dos
fóruns logo que assumi a Presidência. Entendo que os diretores dos
fóruns devem ficar durante o mesmo período que o presidente do
Tribunal fica, para darmos oportunidade a outros magistrados de
administrar, de trabalhar pela instituição”, afirmou a desembargadora Maria José Girão.
A magistrada elogiou a postura dos diretores em concordarem
com a mudança proposta por ela.
“Todos os magistrados que deixam as administrações dos fóruns
foram consultados e concordaram
com a alternância. Sempre me dei
muito bem com meus colegas juízes, por isso não tive dificuldades
em realizar isso”, declarou.

A juíza Milena Moreira de Sousa assumiu a direção do Fórum Autran Nunes

A direção do Fórum Autran Nunes, na capital, passou a ser exercida pela juíza titular da 6ª Vara do
Trabalho de Fortaleza, Milena Moreira de Sousa.
No Fórum Trabalhista de Maracanaú, a direção ficou com a juíza
titular da 1ª Vara do Trabalho do
município, Rossana Talia Modesto
Gomes Sampaio.
O juiz titular da 2ª Vara do
Trabalho de Caucaia, Hermano
Queiroz Júnior, foi reconduzido à
função de diretor do Fórum Trabalhista daquela cidade.
Para a direção do Fórum Trabalhista de Sobral, foi designada

a juíza titular da 1ª Vara do Trabalho do município, Suyane Belchior Paraíba de Aragão.
Já no Fórum Trabalhista do
Cariri, em Juazeiro do Norte, a
direção manteve-se com o juiz
Clóvis Valença Alves Filho, titular
da 3ª Vara do Trabalho daquela
região.
Conforme Regimento Interno
do TRT/CE, a função de diretor
de fórum é prevista somente nos
municípios onde há mais de uma
vara do trabalho. Os diretores
exercem a função dentro do biênio que coincide com período da
gestão do Tribunal.

Posse de diretores da Escola, ouvidor e gestor de metas
Em um de seus primeiros atos à
frente da Presidência do TRT/CE, a
desembargadora Maria José Girão
empossou, no dia 13 de junho de
2016, o ouvidor, o novo gestor de
metas do Conselho Nacional de Justiça e a diretoria da Escola Judicial
do Regional. Anteriormente apenas
nomeados por meio de atos, na
Gestão 2016-2018 esses cargos ganharam solenidade de posse.
O desembargador Plauto Carneiro Porto, reconduzido para o
cargo de ouvidor, tomou posse
ao lado do desembargador Francisco José Gomes, que foi empossado como ouvidor substituto.
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Foi a primeira vez que houve solenidade de posse para os cargos

A desembargadora Roseli Alencar, reconduzida para o
cargo de diretora da Escola Judicial, tomou posse juntamente
com o vice-diretor da unidade,

desembargador José Antonio
Parente. Ele também tornou-se
o novo gestor de metas do Conselho Nacional de Justiça, no
âmbito do Regional.
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Remoção e redistribuições
A força de trabalho do TRT/
CE recebeu novos integrantes
durante a gestão 2016-2018. Na
magistratura, o Regional cearense foi contemplado com a chegada de uma juíza do trabalho.
Vinda do TRT da 2ª Região por
meio de concurso de remoção,
Jorgeana Lopes de Lima tomou
posse em 8 de setembro de
2016. Atualmente, a magistrada
é juíza substituta vinculada à 1ª
Vara do Trabalho de Caucaia.
Com isso, o TRT/CE teve seu
quadro da magistratura completamente provido, sendo 14
desembargadores, 37 juízes titulares e 32 juízes substitutos, totalizando 83 magistrados.
Quanto a servidores, o reforço foi provido especialmente por
meio do instituto da redistribuição - deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou
vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão

A juíza Jorgeana Lopes de Lima foi removida do TRT de São Paulo

ou entidade do mesmo Poder. O
TRT/CE deferiu, até fevereiro de
2018, 64 redistribuições durante a gestão da desembargadora
Maria José Girão. O número representa um recorde.
Uma das explicações para
esse alto número é que, no início
do período apontado, havia no

TRT/CE uma grande quantidade de cargos vagos e não havia
lista de aprovados em concurso
disponível para nomeação, uma
vez que o último certame do Regional havia expirado em fevereiro de 2014. Assim, os pedidos
de redistribuição por cargo vago
puderam ser atendidos.

Comitê de Gestão de Pessoas
O processo de seleção
para escolha dos membros
do Comitê Gestor Local de
Gestão de Pessoas foi iniciado no dia 6 de março de
2017. Foram eleitos dois magistrados e dois servidores
por meio de votação direta,
além de um terceiro magistrado e um terceiro servidor
que foram escolhidos pelo
Tribunal Pleno, a partir de
lista de inscritos. A votação
ocorreu via formulário disponibilizado na intranet.
O Comitê de Gestão de
Pessoas tem ao todo oito

O Comitê foi instituído no âmbito do
TRT/CE em atendimento a resolução
do CNJ que determina a Política Nacional de Gestão de
Pessoas no âmbito
do Poder Judiciário
membros. Um magistrado
e um servidor indicado pelo
Tribunal Pleno; dois magistrados e dois servidores elei-

tos por votação direta e um
magistrado e um servidor
escolhidos pelo Pleno a partir de lista de inscrição aberta a todos os interessados.
Atribuições - Estão entre
as atribuições dos membros
do Comitê Gestor Local de
Gestão de Pessoas propor e
coordenar plano estratégico
local de gestão de pessoas;
atuar na interlocução com a
Rede de Gestão de Pessoas
do Poder Judiciário; monitorar, avaliar e divulgar o desempenho e os resultados alcançados pela gestão de pessoas.
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Olimpíada Nacional

A 16ª edição da ONJT ocorreu em Vitória (ES), em setembro de 2017

A Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho (ONJT) é realizada
anualmente pela Associação Nacional dos Servidores do Judiciário
Trabalhista (Anastra) e envolve cerca de mil atletas, que competem
em até 20 esportes diferentes. A
participação de atletas do TRT/CE
na competição acontece desde a
primeira edição. Mantendo a tradição, a Gestão 2016-2018 concedeu
apoio institucional à participação
dos atletas do TRT/CE como forma
de promover hábitos saudáveis e
o envolvimento de servidores nas
relações interpessoais.

Voleibol de areia ganhou medalha
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Ocorrida em novembro de
2016, a 15ª ONJT (Natal - RN)
deixou os 67 atletas da delegação do TRT/CE em 10º lugar
geral na competição. Foram
conquistadas 46 medalhas,
sendo 14 de ouro, 11 de prata e
21 de bronze. Os anfitriões do
TRT da 21ª Região sagraram-se
campeões do torneio, com 118
medalhas no total.
Já a 16ª edição da ONJT, ocorrida em Vitória (ES), em setembro
de 2017, contou com a participação de 45 servidores do TRT/CE.
Com 29 medalhas, sendo 9 de

ouro, 7 de prata e 13 de bronze,
a delegação cearense encerrou
sua participação na 12ª colocação. O campeão da competição
foi o TRT da 4ª Região (RS). Os
esportes medalhados na edição
de 2017 foram o atletismo, futsal,
natação, tênis de mesa, voleibol
de areia, voleibol de quadra, dominó e basquete.
O TRT/CE já foi campeão da
ONJT nas edições de 2011 (Belo
Horizonte - MG) e na de 2014
(Maceió - AL), quando conquistou um número recorde de medalhas, 51 no total.

A edição de 2017 contou com a participação de 45 servidores do TRT/CE
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Concurso de servidores
O plenário do TRT/CE aprovou, no dia 4 de julho de 2017, a
realização de concurso público
para o provimento de cargos em
seu quadro efetivo de servidores. A presidente do órgão, desembargadora Maria José Girão,
constituiu comissão para tomar
as providências necessárias para
a realização do certame. O grupo,
formado por um desembargador,
pelo juiz auxiliar da Presidência e
por quatro servidores, foi responsável, por exemplo, por acompanhar a contratação da banca
examinadora, pela elaboração do
edital e pela definição dos cargos
a serem objeto do concurso.
O edital do concurso público
foi publicado no dia 24 de agosto. Dez cargos foram ofertados,
sendo oito para nível superior e
dois para nível médio. Entre as
novidades do certame, estava a
reserva de 20% das vagas a candidatos negros.
Os inscritos no certame somaram cerca de 27 mil candidatos, que foram distribuídos em

Posse dos novos servidores

Desembargadora Maria José Girão com membros da Comissão do Concurso

17 colégios de Fortaleza para a
realização da prova, que ocorreu
no dia 22 de outubro.
No dia 19 de dezembro, o plenário do TRT/CE homologou, por
unanimidade, o resultado final do
concurso público. O ato foi a última
etapa para validar o certame realizado para prover vagas e formação
de cadastro de reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário
da Justiça do Trabalho do Ceará.

O presidente da Comissão
do Concurso, desembargador
Emmanuel Furtado, fez um breve
histórico do trabalho desenvolvido pela equipe. “Todos os que
compusemos esta Comissão estamos com o sentimento de dever cumprido, ao tempo em que
parabenizamos Vossa Excelência
pela coragem e pela compreensão da necessidade de recomposição dos quadros do Regional”,
afirmou o magistrado.
Posse - A presidente do TRT/
CE, desembargadora Maria José
Girão, empossou, no dia 28 de
maio de 2018, cinco servidores
provenientes do concurso público realizado pelo Regional. A
magistrada deu boas-vindas aos
novos servidores e ressaltou o
mérito deles pela aprovação no
certame. São eles: os técnicos
judiciários Francisco Batista Madeiro, Julimara Gomes dos Santos, Matheus Soeiro dos Santos e
Rayrone Zirtany Nunes Marques
e o analista judiciário Charles da
Costa Bruxel.
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Integra7
Servidores recém-ingressos
no TRT/CE participaram das atividades do Programa de Integração de Novos Servidores (Integra7), desenvolvido pela Divisão
de Desenvolvimento de Pessoas,
de 28 a 30 de maio e 1º e 2 de junho de 2018. Os encontros foram
realizados na Escola Judicial e tiveram como objetivo a apresentação da estrutura organizacional
do Tribunal; esclarecimento sobre direitos e deveres; instruções
sobre normas de ética no serviço
público, além de proporcionar
aos novos servidores subsídios
para sua atuação profissional.
Antes de entrarem em exercício, os novos servidores comparti-

Os encontros foram realizados na Escola Judicial

lharam das 35 horas de atividades
desenvolvidas pela Integra7. Nos
cinco dias de programação, os servidores visitaram as dependências
do Tribunal e do Fórum Autran
Nunes, assistiram a palestras sobre
assuntos de interesses internos do

TRT/CE. Esta foi a primeira edição
do Integra7.
Participaram das atividades
os cinco servidores provenientes
do último concurso público realizado pelo Regional e empossados em 28 de maio de 2018.

Teletrabalho
A partir de junho de 2016, cerca de 20 servidores participaram
do projeto-piloto de implantação
do teletrabalho no TRT/CE. Eles
vivenciaram novas experiências e
mudanças na vida cotidiana e profissional, com acompanhamento
e avaliações sistemáticas, sob a
coordenação do Comitê de Gestão do Teletrabalho. Em fevereiro
de 2018, a modalidade foi regulamentada em definitivo por Ato da
Presidência do TRT/CE. Até maio
de 2018, 81 servidores passaram a
laborar em regime de teletrabalho
na Justiça do Trabalho do Ceará.
Muitos benefícios puderam
ser contabilizados pelos participantes. Na 4ª Vara do Trabalho
de Fortaleza, os servidores Ellise
Maria Gomes Costa e Humberto
de Araújo Barreto Filho foram os
selecionados para participar da
fase de testes. Segundo Ellise,
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Servidor em teletrabalho

trabalhar a distância proporciona maior concentração e organização de horários. “Estar em casa
também me permite ter uma alimentação mais saudável”, considera a técnica judiciária.
A implantação do sistema
remoto de trabalho contou com
a colaboração do Serviço Psicossocial e de avaliação fisioterapêutica da Divisão de Saúde

do TRT/CE, por meio de reunião
com os servidores envolvidos
no projeto. Além de os participantes realizarem uma reflexão
sobre aspectos positivos, negativos e os novos desafios trazidos pela experiência, os servidores foram orientados quanto
aos princípios de ergonomia
baseados em Norma Regulamentadora do Trabalho.
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Ginástica laboral
Suspensos desde janeiro de
2016, os serviços de ginástica laboral voltaram a ser oferecidos
em todas as unidades da Justiça
do Trabalho do Ceará a partir do
dia 27 de novembro de 2017. As
aulas têm duração de 15 minutos e acontecem três vezes por
semana, no próprio local de trabalho. O programa é realizado
em mais de 100 turmas, distribuídas na capital e no interior.
O serviço de ginástica laboral engloba ações preventivas,

educativas e de avaliação que
contribuem para redução dos
riscos de doenças ocupacionais. Segundo os profissionais
da Divisão de Saúde do TRT/
CE, entre os diversos benefícios da prática de ginástica
laboral, destaca-se a redução
de fadiga corporal e mental, assim como a redução de
queixas de dores musculares e
fadiga visual, contribuindo de
forma significativa para o relacionamento interpessoal.

A ginástica laboral é realizada em todas
as unidades da Justiça do Trabalho

Comissão de Ética
No dia 1º de março de 2018,
foram nomeados os novos
membros da Comissão de Ética
do TRT/CE. Os três servidores
titulares são Antônio Ribeiro
Nobre, Olintho Amora Gadelha
Neto e Luiz Carlos Cardozo Leite. Já os suplentes são Demetrius de Castro Martins Silveira,
Antônio Bianor Neto Pinheiro e
Euvaldo Ferreira Gomes.
O processo eleitoral para escolha dos novos membros da Comissão teve início em novembro
de 2017. A eleição foi realizada
em duas etapas. A primeira, denominada indicação, e a segunda, chamada de seleção final. A
votação ocorreu pela intranet.
Para a escolha da mesa diretora da Comissão, foi utilizado
o critério do número de votos recebidos por cada membro durante a eleição. “Desse
modo, a Comissão compôs sua
mesa como uma expressão de
respeito à vontade dos demais

A Comissão de Ética do TRT/CE é formada por três servidores

servidores, demonstrada no
pleito eletivo”, afirmou o vice-presidente do grupo, Olintho
Gadelha. A presidência do grupo ficou com Antônio Ribeiro
Nobre e a secretaria, com Luiz
Carlos Cardozo Leite.
Os membros da Comissão de
Ética têm como atribuições di-

vulgar, orientar e supervisionar
o cumprimento do Estatuto de
Ética Profissional do Servidor do
TRT/CE. Também têm a função
de, mediante denúncia ou de
ofício, apurar os fatos e infrações cometidas por servidores
que possam atentar contra a
ética profissional.
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Acessibilidade
Na Justiça do Trabalho do
Ceará, 3,5% da força laboral está
provida com cargos destinados a
pessoas com necessidades especiais. São 37 servidores que têm
algum grau de deficiência física,
auditiva ou visual. Para conhecer
melhor as especificidades dessas
pessoas, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRT/CE lançou, em fevereiro de 2018, uma
pesquisa on-line pela intranet.
O questionário foi respondido
também por servidores que ocupam cargos regulares, mas que
têm alguma deficiência ou que
a adquiriram ao longo do tempo.
“O objetivo da pesquisa foi
compreender quais são as dificuldades específicas que esses
servidores têm, tanto em questão de acessibilidade, quanto em

relação a sua produção laboral”,
explica Antônio Carlos dos Santos, membro da Comissão. Segundo o servidor, os dados coletados na pesquisa embasaram
um estudo que foi apresentado
à Administração do TRT/CE propondo as melhorias estruturais
necessárias para atender as prioridades apontadas.
De acordo com Ana Carolina Freire, arquiteta do TRT/CE e
membro da Comissão, o Regional já vem cumprindo diversas
recomendações de acessibilidade em suas obras mais recentes,
tanto para atender aos servidores quanto aos jurisdicionados.
Entre os critérios já atendidos, a
servidora destaca que o Regional conta com sinalização tátil
no edifício Des. Manoel Arízio

(Fórum Autran Nunes), nos Fóruns do Cariri e de Maracanaú e
nas Varas do Trabalho de Pacajus e de Quixadá. “No Fórum de
Fortaleza, as calçadas externas
são de piso regular e antiderrapante, com rampas entre a rua e
o passeio. Na maioria das varas
do interior há rampas de acesso
e corrimãos onde se faz necessário”, completa.
Comissão - Instituída por Ato
da Presidência do TRT/CE em
agosto de 2017, a Comissão de
Acessibilidade e Inclusão tem o
objetivo de fiscalizar, planejar,
elaborar e acompanhar projetos
arquitetônicos de acessibilidade
e projetos pedagógicos de treinamento e capacitação de profissionais e servidores que trabalhem
com pessoas com deficiência.

O TRT/CE vem cumprindo diversas recomendações de acessibilidade, tanto para atender aos servidores quanto aos jurisdicionados
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Palavras proferidas pela secretária-geral da Presidência,
Luísa Elisabeth Timbó Corrêa Furtado, por ocasião
do aniversário da presidente do TRT/CE,
desembargadora Maria José Girão
É com muita satisfação que nós
servidores aqui presentes estamos
recebendo os senhores desembargadores, juízes e colegas servidores
para comemorar a vida. A vida da
dra. Maria José Girão que há muito
faz parte da família TRT da 7ª Região.
Neste momento de comemoração, quero dizer umas breves
palavras sobre o significado de
estarmos aqui reunidos.
Primeiramente, agradeço a
Deus pelo dom da vida, que com
a paz e a saúde são os melhores
presentes que Ele nos dá.
Comemorar mais um ano de
vida da nossa presidente, dra.
Maria José, que tem uma carreira honrada como magistrada e tem-se mostrado cada vez
mais talhada para o cargo de
dirigente maior desta Instituição
Judiciária Trabalhista, com sua
personalidade forte, resiliência e
disposição para trabalho árduo.
Depois de muitas pelejas, finalmente estamos trabalhando juntas há mais de dois anos, desde a
criação da comissão para reforma
administrativa — para qual fui por
ela convidada a participar — até o
presente momento.
Tenho descoberto, nesse período, uma profissional que está no
ápice de sua carreira de magistrada, mas que se mantém com os
pés no chão, com sua simplicidade genuína e espontânea.
Espiritualizada, valorosa, capacitada, dinâmica, cheia de
vida e disposição. Aquela que

Luíza Furtado durante sua fala em homenagem à presidente

quer saber o porquê das matérias que lhe chegam para apreciar. Que acompanha de perto,
com os olhos atentos, tudo o
que se relaciona a sua competência presidencial e funcional.
Detentora de uma memória
privilegiada, dra. Maria José é
por demais cuidadosa com a
aplicação do orçamento público,
buscando sempre gastá-lo do
modo mais responsável possível,
tamanha sua honestidade.
Mulher de uma aparência frágil, porém de inteligência rara, de
uma fortaleza e garra imensuráveis, encara este grande desafio,
que é presidir um Tribunal, com
todo empenho, devotamento
e integral dedicação, num momento de grandes cobranças e
exigências de órgãos superiores,
conseguindo atender as mais variadas demandas possíveis.
Valoriza o convívio familiar, tendo em seu filho, Roberto, o orgulho
de havê-lo criado com princípios

de ética, lealdade, respeito ao próximo, espírito de fraternidade, honestidade e de responsabilidade
por suas escolhas, ações e omissões, as quais seu rebento põe em
prática na sua vida e no seu mister.
Dra., na nossa convivência,
aprendo muito com a senhora.
Vejo em suas observações, suas
condutas e admoestações, repetidão de caráter e profundo compromisso com a coisa pública.
Receba os meus sinceros parabéns, assim como os de todos
aqui presentes, e que esta data
se repita por muitos anos, encontrando-a com saúde, paz de
espírito e muitas realizações.
Que o Nosso Jesus Menino
continue abençoando sua vida.
Agradeço todas as pessoas
que contribuíram para a realização desta celebração da vida,
tornando possível este momento tão importante.
Parabéns, dra. Maria José, e feliz aniversário!
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