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APRESENTAÇÃO

Nas páginas que se seguem, são mos-
tradas as principais medidas e reali-
zações que marcaram a Gestão 2018-
2020 do Tribunal Regional do Trabalho 
da 7ª Região.

O empenho em realizar uma administração marcada 
pela efi ciência, transparência e valorização das pessoas resul-
tou numa gestão ágil, dinâmica e produtiva, escopo atingido 
mercê da colaboração de todos que compõem o Regional: ma-
gistrados, servidores, estagiários e terceirizados. Cumpre ressaltar 
que, ao término do período em que tive a honra de estar à frente 
da Administração deste Regional, rememorando o extenso rol de re-
alizações, não é tarefa fácil distinguir as mais signifi cativas. A despeito 
das limitações orçamentárias, foi possível transformar muitos projetos 
em realidade.

No que se refere à efi ciência, afi gura-se motivo de júbilo o reconheci-
mento, por parte da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em 2019, 
de ter sido o TRT7 o primeiro Regional do País a migrar todo o acervo de pro-
cessos físicos para o Processo Judicial Eletrônico, com a consequente obtenção 
do selo 100% PJe. Foi, também, motivo de grande satisfação ter sido possível 
realizar mudanças estruturais que permitiram a adequação dos espaços físicos do 
Tribunal aos portadores de necessidades especiais, tais como a reforma da Sala de 
Sessões do Tribunal Pleno e a instalação de plataforma elevatória na casa sede. No 
campo da responsabilidade socioambiental, diversas ações marcaram a gestão. Impos-
sível não citar o projeto Administração Itinerante, consistente em visitas às Varas do 
Trabalho da Região Metropolitana e do Interior do Estado com o objetivo de a Alta 
Administração aproximar-se de magistrados e servidores.

Nesse contexto, sobreveio o acontecimento que se tornou o maior desafi o para 
todas as esferas da vida no planeta: a pandemia da covid-19. A excepcionalidade 
do momento impôs a busca de soluções rápidas e inéditas. No âmbito do Tribunal, 
todas as atividades passaram a ser realizadas de modo virtual e foi instituído um 
comitê, com o objetivo de lidar com a nova realidade. Não obstante as inúme-

ras difi culdades do momento, foi possível, em razão do esforço comum, 
manter uma relevante produção administrativa e jurisdicional.

Concluída a Gestão, ainda em meio à crise sanitária, impõe-
se sobrelevar a gratidão a todos que compõem o TRT7, o sen-

timento de missão cumprida e o desejo de dias melhores, 
com o controle da pandemia e a certeza da realização 

da justiça para todos.

O TRT7 somos todos nós! Plauto Carneiro Porto
 Desembargador Presidente do TRT7
 Gestão 2018-2020

ras difi culdades do momento, foi possível, em razão do esforço comum, 

Plauto Carneiro Porto
 Desembargador Presidente do TRT7
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Redes Sociais
Curta nossa página nas

@trtceara
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Desembargador 
Plauto Porto assume 

Presidência do TRT/CE

O desembargador Plauto 
Porto tornou-se presidente 
do TRT/CE no dia 8 de ju-
nho de 2018. O magistrado 
fora eleito para comandar 

a Justiça Trabalhista do Ceará pelo biênio 
2018-2020. A cerimônia de posse ocorreu 
na sede do órgão, em Fortaleza. Também 
foram empossados os desembargadores Re-
gina Gláucia Nepomuceno como vice-pre-
sidente e Emmanuel Teófi lo Furtado como 
corregedor-regional. Cerca de 350 pessoas 
compareceram à solenidade.

Em seu discurso de posse, o presidente 
declarou-se honrado em assumir a direção 
do TRT/CE. “Vivemos tempos de turbulên-
cia social e institucional. No campo juris-
dicional, as alterações legais no Direito do 

Trabalho constituem desafi os aos magistra-
dos, que devem confrontá-las ao ordena-
mento jurídico constitucional para aplicá-las 
ao caso concreto”, referiu-se às mudanças 
trazidas pela Reforma Trabalhista, em vigor 
desde novembro do ano anterior.

No âmbito administrativo, o magistrado 
afi rmou que seu principal desafi o seria man-
ter a qualidade na prestação jurisdicional, 
uma vez que o TRT/CE encontrava-se em 
défi cit no quadro de servidores e enfrentava 
recorrentes reduções orçamentárias anuais.

O presidente ressaltou que tem dedica-
do toda sua vida profi ssional à Justiça do 
Trabalho e fi nalizou o discurso dedicando o 
momento aos pais, em especial o desembar-
gador do trabalho Paulo da Silva Porto, vice-
-presidente do TRT/CE no biênio 1976-1978.

POSS
E
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Plauto Porto ingressou no TRT/CE em 1975, como 
servidor. Em 1988, foi aprovado em concurso para o 
cargo de juiz do trabalho substituto. Foi promovido 
ao cargo de juiz titular em 1992. Presidiu varas do 
trabalho no Crato, em Limoeiro do Norte e em For-
taleza. É desembargador desde 2012. Já exerceu o 
cargo de vice-presidente e de ouvidor do órgão.

Regina Gláucia Nepomuceno ingressou na magis-
tratura em 1990, quando tomou posse como juíza 
do trabalho substituta em Manaus (AM). Em 1992, 
foi transferida para o TRT/CE, onde atuou em varas 
do trabalho em Juazeiro do Norte, Crateús, Quixa-
dá, Baturité e Fortaleza. Foi promovida a desembar-
gadora em 2012.

Emmanuel Furtado tomou posse no 
TRT/CE em 1994. Foi juiz titular em 
varas do trabalho de Sobral, Iguatu, 
Limoeiro do Norte, Quixadá, Ba-
turité e Fortaleza. Foi promovido 
para o cargo de desembargador 
em 2014. Além da carreira na 
magistratura, o desembarga-
dor também é professor da 
Universidade Federal do 
Ceará desde 1991.
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PERFIL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO DO CEARÁ

12121212

O Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região 
– Ceará (TRT/CE) é 
um dos mais antigos 
do Brasil: foi instalado 

em 1946, ano da promulgação da quinta 
Constituição brasileira. A Carta, considera 
um marco da primeira experiência 
democrática do país, integrou a Justiça 
do Trabalho ao Poder Judiciário com a 
consequente transformação dos Conselhos 
Regionais (que existiam desde 1941) em 
Tribunais Regionais do Trabalho.

Ao completar 80 anos de atuação, 
a Justiça do Trabalho do Ceará foi 
testemunha de grandes eventos da 
história nacional. Presenciou as diversas 
transformações pelas quais passaram 
o mundo do trabalho, com mudanças 
profundas nas relações trabalhistas, 
promovidas, principalmente, pelo recente 
avanço de novas tecnologias. 

Hoje, desponta como um dos 
Regionais pioneiros no uso do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe), com 100% 
das unidades judiciárias operando 
a ferramenta. Em agosto de 2019, o 
TRT/CE tornou-se o primeiro tribunal 
trabalhista a migrar todo o seu acervo 
processual físico para o ambiente virtual.

A Justiça do Trabalho do Ceará possui 
37 varas com jurisdição sobre todos os 
184 municípios do estado. São 18 na 
capital (localizadas no Fórum Autran 
Nunes, no Centro de 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.

O quadro funcional da instituição 
é composto por 981 servidores, 80 
magistrados de primeiro e segundo graus. 
Completam a força de trabalho cerca 
240 estagiários e aproximadamente 160 
funcionários terceirizados.

O TRT/CE é dividido em três Turmas 
e duas Seções Especializadas. As sessões 
de julgamentos acontecem no prédio 
sede, onde também estão localizadas 
a Presidência, a Vice-Presidência e a 
Corregedoria-Regional do órgão, além 
das unidades administrativas.

O Pleno do TRT/CE é composto 
por 14 desembargadores do trabalho. 
São 11 desembargadores de carreira, 
nomeados pelo presidente da 
República mediante promoção de 
juízes do trabalho, obedecidos os 
critérios de merecimento e antiguidade 
alternadamente. Dois dos atuais 
desembargadores foram escolhidos 
entre membros do Ministério Público 
do Trabalho, e um foi escolhido entre 
membros da advocacia.

NÚMEROS DO TRT/CE

37 - varas do trabalho
14 - desembargadores
37 - juízes ti tulares
29 - juízes substi tutos
981 - servidores
240 - estagiários
160 - terceirizados
100% - PJe
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14 - Correição Ordinária
16 - R$ 1,16 Bilhão Destinados a 

Trabalhadores
18 -  Maior Conciliação da História 

do Ceará
20- Semanas da Conciliação
21 - Semanas da Execução 

Trabalhista
22 - Carta de Serviços do Cidadão
22 - Pesquisa de Satisfação
23 - TRT/CE é o Primeiro a 

Conquistar o Selo 100% PJe
24 - Relatórios de Gestão e de 

Atividades

25 -  Correições Regionais
26 - TRT/CE Cria duas Seções 

Especializadas de Julgamentos
28 - Sessão do Pleno Histórica 
29 - Novo Portal Destaca-se em 

Acessibilidade
30 - Atendimento Por Whatsapp
30 - Prêmio CNJ de Qualidade: 

Categoria Prata
31 - Excelência em Governança de T.I.
31 - Projeto Garimpo
32 - Varas do Trabalho do Ceará no 

Top 15 do Brasil

PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL
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CORREIÇÃO ORDINÁRIA

O TRT/CE passou por Cor-
reição Ordinária entre 20 
e 24 de agosto de 2018. O 
corregedor-geral da Jus-
tiça do Trabalho, mi-

nistro Lélio Bentes Correa, cumpriu 
agenda de reuniões com o presiden-
te do órgão, desembargador Plauto 
Porto, e demais desembargadores, 
juízes de primeira instância, gesto-
res regionais dos Programas Traba-
lho Seguro e de Combate ao Traba-

lho Infantil, visitou o Centro de Conciliações 
(Cejusc) e a Escola Judicial, entre outras 
atividades correicionais realizadas na sede 
da instituição, em Fortaleza. Também houve 
atendimento aos interessados que agenda-
ram audiência previamente. 

Resultados
Para encerrar as atividades da Correição, 

no dia 24 de agosto houve a leitura da Ata 
da Correição, na Sala de Sessões do TRT/
CE. Como resultado, o ministro Lélio desta-
cou que, das 37 varas do trabalho do Ceará, 
12 estão entre as 25% com melhor desempe-
nho no Brasil. Os dados apontados são pro-
venientes do Índice Nacional de Gestão de 
Desempenho (iGest) e cruzam indicadores 
de acervo e celeridade processual, produtivi-
dade, taxa de congestionamento e força de 
trabalho das 1.568 varas trabalhistas do país.

TRT/CE passou por Cor-
reição Ordinária entre 20 
e 24 de agosto de 2018. O 
corregedor-geral da Jus-
tiça do Trabalho, mi-

nistro Lélio Bentes Correa, cumpriu 
agenda de reuniões com o presiden-
te do órgão, desembargador Plauto 
Porto, e demais desembargadores, 
juízes de primeira instância, gesto-
res regionais dos Programas Traba-
lho Seguro e de Combate ao Traba-

TRT/CE passou por Cor-
reição Ordinária entre 20 
e 24 de agosto de 2018. O 
corregedor-geral da Jus-
tiça do Trabalho, mi-

nistro Lélio Bentes Correa, cumpriu 
agenda de reuniões com o presiden-
te do órgão, desembargador Plauto 
Porto, e demais desembargadores, 
juízes de primeira instância, gesto-
res regionais dos Programas Traba-
lho Seguro e de Combate ao Traba-
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No quesito movimentação processual, o 
corregedor apontou que o TRT/CE havia so-
lucionado cerca de 39 mil processos desde o 
advento da Reforma Trabalhista (novembro 
de 2017), enquanto 32,7 mil novos processos 
entraram no órgão no mesmo período. A re-
lação entre os quantitativos indicava um índi-
ce médio de produtividade de 119%.

Ao fi nal da apresentação, o corregedor su-

O corregedor 
destacou que, das 
37 varas do trabalho 
do Ceará, 12 estão 
entre as 25% com 
melhor desempenho 
no Brasil

Ao fi nal da apresentação, o corregedor su-

15

Ao fi nal da apresentação, o corregedor su-

geriu algumas recomendações procedimen-
tais ao TRT/CE e agradeceu o esforço cole-
tivo. “Saio do Ceará com orgulho de integrar 
a Justiça do Trabalho, o ramo do judiciário 
mais célere, mais informatizado e mais hu-
manizado, fruto do trabalho de magistrados 
e servidores, verdadeiros responsáveis pela 
pacifi cação de confl itos sociais”, concluiu.
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R$ 1,16 BILHÃO DESTINADOS 
A TRABALHADORES

Entre os anos de 2018 e 2020, 
trabalhadores cearenses re-
ceberam, por meio de ações 
trabalhistas, cerca de R$ 1,16 
bilhão. A quantia soma os 

valores pagos por meio de acordos, os de-
correntes de execução (pagamento forçado) 
e aqueles pagos de forma espontânea pela 
parte perdedora no processo trabalhista.

No ano de 2018, os reclamantes que 
procuraram o TRT/CE receberam aproxi-
madamente R$ 358,5 milhões em crédi-
tos trabalhistas. Enquanto foram recebidos 
cerca de 47,2 mil novos casos, as 37 varas 
do trabalho do Estado julgaram, no mesmo 
período, perto de 58 mil processos. Isso fez 
com que o TRT/CE atingisse 124% da Meta 

1 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
reduziu para 155 mil o acervo processual do 
órgão, quantidade cerca de 10% menor que 
o registrado no ano anterior.

Em 2019, apesar de cortes no orçamen-
to e do quadro reduzido de magistrados e de 
servidores, a Justiça do Trabalho do Ceará 
apresentou crescimento nos valores pagos 
aos trabalhadores e na solução de processos. 
Os reclamantes receberam aproximadamen-
te R$ 442 milhões em créditos trabalhistas. 
Em outro resultado relevante, o TRT/CE 
resolveu mais processos que os recebidos. 
Além dos 62,1 mil novos processos, foram 
julgados mais 4,3 mil do estoque de anos 
anteriores, perfazendo um total de 66,4 mil 
casos solucionados.
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Marcado pela pandemia do corona-
vírus, o ano de 2020 impactou profunda-
mente o mercado e as relações de traba-
lho, gerando fechamento de empresas, 
demissões e reclamações trabalhistas. 
Ao todo, foram recebidos pela primeira 
e segunda instâncias da Justiça do Trabalho 
do Ceará 48.255 processos e destinados, por 
meio de pagamento a trabalhadores, um to-
tal de R$ 361 milhões durante o ano.

Em destaque, a segunda instância re-
cebeu 14.499 processos e os 14 desembar-
gadores do TRT/CE resolveram 16.182, 
cumprindo, assim, a Meta 1 do CNJ, cujo 
objetivo é julgar uma quantidade maior de 
processos que os distribuídos.

Muitas das ações que chegaram à Justi-
ça do Trabalho Cearense, durante 2020, tra-
taram do assunto covid-19. Desde o dia 13 
de março, quando passou a computar pro-
cessos com o tema, até o fi nal do ano, foram 
protocoladas cerca de 1.200 ações trabalhis-
tas relacionadas à pandemia.

Resultados na
pandemia



MAIOR CONCILIAÇÃO DA 
HISTÓRIA DO CEARÁ

Uma cerimônia de homo-
logação do acordo entre 
professores universitários 
da rede pública com o Go-
verno do Ceará, conside-

rada uma das ações trabalhistas mais anti-
gas em curso no Estado, aconteceu no dia 8 
de março de 2019, na sede do TRT/CE, em 
Fortaleza. Cerca de 150 pessoas estiveram 
presentes no evento, que reuniu, também, 
familiares, pensionistas e herdeiros dos pro-
fessores benefi ciados, além do governador 
do Estado, Camilo Santana, e do vice-pre-
sidente do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), ministro Renato de Lacerda Paiva. O 
valor da conciliação, cerca de R$ 111 mi-
lhões em precatórios, é o maior já registrado 
em acordos na história da Justiça do Traba-
lho do Ceará.

A resolução do trato processual, datado 
de fevereiro de 1992, foi intermediado pelo 



R$ 111 milhões 
em precatórios 
é o valor da 
conciliação

Centro de Conciliações (Cejusc) do TRT/
CE e envolveu o Sindicato dos Docentes do 
Ensino Superior Público do Estado do Ceará 
(Sindesp), representante dos quase 680 re-
clamantes da ação que aderiram ao acordo.

A ação envolve um grupo de mais de 
1.200 professores da Universidade Estadual 
do Ceará (Uece), Universidade do Vale do 
Acaraú (UVA) e da Universidade Regional 
do Cariri (Urca). Os docentes pedem o pa-
gamento de diferenças salariais referentes à 
implantação do plano de cargos e carreira 
(PCC) da categoria, que data do ano de 1987.

“A partir do momento que o procurador-
geral do estado chegou para mim com esses 
dados do acordo, nós resolvemos autorizar e 
nos planejar para garantir que o acordo seja 
cumprido rigorosamente”, afi rmou Camilo 
Santana, chefe do Executivo estadual.



2020

Na edição de 2019, o Cejusc e as 37 varas 
do trabalho do Ceará realizaram 727 acor-
dos e arrecadaram R$ 19,3 milhões duran-
te a Semana. Foram atendidas mais de 4 mil 
pessoas nos cinco dias do evento. Também 
foram arrecadados mais de R$ 1 milhão aos 
cofres públicos, a título de Previdência Social 
(INSS) e Imposto de Renda.

Excepcionalmente, em razão da pan-

demia do coronavírus, em 2020 o evento 
recebeu o nome de Mês da Conciliação e 
aconteceu em novembro, com audiências 
realizadas de forma telepresencial. Foram 
atendidas 573 pessoas e homologados 104 
acordos, totalizando mais de R$ 5,7 milhões 
em créditos trabalhistas.

“As conciliações são feitas diaria-
mente durante as audiências na 
Justiça do Trabalho. Como esta 
Semana é um momento espe-
cial, montamos a melhor estru-

tura para fornecer às partes um ambien-
te agradável para realizar a conciliação”. 
Com essa afi rmação, o presidente do TRT/
CE, desembargador Plauto Porto, reforçou 
a vocação conciliatória da 
Justiça do Trabalho duran-
te a cerimônia de abertura 
da 5ª Semana Nacional da 
Conciliação Trabalhista, no 
Fórum Autran Nunes, Cen-
tro de Fortaleza, em 27 de 
maio de 2019.

O mutirão proporciona, 
por meio de solução ami-
gável, mais celeridade ao 
encerramento de confl itos 
trabalhistas, buscando alcan-
çar o maior número possível de acordos. O 
Centro de Conciliação (Cejusc) do TRT/CE 
é responsável por organizar localmente as 
semanas de conciliações, que são promovi-
das anualmente pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça. 

SEMANAS DA CONCILIAÇÃO
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SEMANAS DA EXECUÇÃO 
TRABALHISTA

Durante a Semana da Execu-
ção Trabalhista, campanha 
de divulgação incentiva 
empregadores, trabalhado-
res e advogados a realizar 

acordos em processos na fase de execução 
nas varas do trabalho e no Centro de Conci-
liações (Cejusc) do TRT/CE.

Em setembro de 2018, o mutirão para 
promover o pagamento de dívidas trabalhistas 
movimentou R$ 8,9 milhões. O valor foi obti-
do por meio de 347 acordos e de dois leilões.

Já em 2019, a Justiça do Trabalho do 
Ceará encerrou a Semana da Execução com 
um saldo de R$ 11 milhões em acordos ho-
mologados. No período de 16 a 20 de se-
tembro, foram realizadas 607 audiências na 
primeira e na segunda instâncias e homolo-
gados 323 acordos.

Em razão da crise sanitária pro-
vocada pelo coronavírus em 2020, o 
TRT/CE participou da mobilização 
para encerrar processos em fase de 
execução de forma predominante-
mente on-line. A Semana da Execu-
ção Trabalhista aconteceu de 30 de 
novembro a 4 de dezembro, quando 
foram promovidas audiências de con-
ciliação telepresenciais, leilões virtu-
ais, pesquisas patrimoniais, além de 
bloqueio de bens.

R$ 19,9 milhões arrecadados
670 acordos homologados

Semanas da Execução 
2018 e 2019:
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CARTA DE 
SERVIÇOS AO 
CIDADÃO

Em setembro de 2019, o TRT/
CE lançou a Carta de Servi-
ços ao Cidadão. O documen-
to visa informar aos cidadãos 
quais os serviços prestados 

pelo órgão, como acessar e obter esses ser-
viços, além de informar quais são os com-
promissos e os padrões de atendimento es-
tabelecidos. Foi a primeira vez que a Justiça 
do Trabalho do Ceará formatou e disponibi-
lizou documento nesse sentido.

Na publicação digital, constam Serviços 
Processuais de Primeiro e Segundo Graus, Ser-

viços de Comunicação, Informação e Pesquisa, 
finalizando com Serviços de Apoio. Missão, vi-
são e valores do Regional também integram 
o texto da Carta, que foi elaborada sob a co-
ordenação da Secretaria-Geral da Presidência.

A Carta de Serviços está disponível no 
menu “Serviços”, no site do TRT/CE.

SERVIÇOS AO SERVIÇOS AO 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Resultado de pesquisa de sa-
tisfação realizada em 2020 
revelou que mais de 60% 
dos públicos interno (magis-
trados e servidores) e exter-

no (advogados e demais usuários) avaliam 
positivamente a Justiça do Trabalho em 
questões como atendimento, profi ssionalis-
mo, espaços físicos e o papel pacifi cador da 
instituição junto à sociedade.

A pesquisa realizada pelo Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho (CSJT) contou 
com a participação de 4.284 pessoas. Os res-
pondentes assinalaram o Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) que iriam avaliar, ou seja, 
escolheram especifi camente o Regional so-
bre o qual queriam manifestar sua opinião. 

O TRT cearense foi destaque na pesquisa 
ao ser avaliado por 21,8% dos responden-
tes em todo o Brasil.

A nota geral atribuída pelos usuários ex-
ternos, em uma contagem que vai de 0 a 10 
pontos, foi de 6,0, enquanto para o público 
interno a nota geral atribuída pelos usuá-
rios foi de 6,4.

21,8% dos 
respondentes 

de todo o Brasil 
avaliaram o 

TRT/CE
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TRT/CE É O PRIMEIRO A 
CONQUISTAR O SELO 100% PJe

Cerca de 55 mil 
processos fí sicos 
foram converti dos 
em eletrônicos

Em outubro de 2019, o TRT/
CE tornou-se o primeiro dos 
24 TRTs do Brasil a concluir 
a migração dos processos fí-
sicos de primeira e segunda 

instâncias para o sistema do Processo Ju-
dicial Eletrônico (PJe). A marca permitiu à 
Justiça do Trabalho do Ceará receber o Selo 
100% PJe, criado pela Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho. 

As atividades de conversão foram co-
ordenadas pelo Comitê de Implantação do 
Cadastro de Liquidação e Execução (CLE) e 
pelo Comitê e-Gestão. Formados por magis-
trados e servidores, os comitês iniciaram os 
trabalhos em abril de 2016 e, em junho de 
2019, o TRT-CE já havia se tornado o pri-
meiro Regional do país a migrar todos os 
processos físicos de primeira instância para 
o meio eletrônico.

Entre os benefícios que a conversão traz, 
está o aumento da produtividade, propor-
cionado pelo foco do trabalho em ape-
nas um sistema de gerenciamento de 
processos. “Tanto em termos de eco-

nomia de material de trabalho e 
de espaço físico, ocor-
reu maior otimiza-

ção do uso dos recursos humanos e físicos”, co-
memorou o juiz Hermano Queiroz, presidente 
do Comitê do CLE.

Para o corregedor-geral da Justiça do 
Trabalho, ministro Lélio Bentes Correa, o 
Selo 100% PJe enaltece o excelente traba-
lho realizado pelo TRT/CE e demonstra “a 
competência e o esforço de magistrados e 
servidores na busca de uma prestação juris-
dicional cada vez melhor”.

A premiação pelo ato pioneiro ocorreu 
durante a reunião do Colégio de Presiden-
tes e Corregedores de Tribunais Regionais do 

Trabalho (Coleprecor), no dia 5 de feve-
reiro de 2020, em 
Brasília (DF).
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O Relatório de Gestão do 
TRT/CE é elaborado anu-
almente e divulgado no in-
tuito de prestar contas aos 
cidadãos sobre as ações da 

Justiça do Trabalho do Ceará. O documento 
segue orientações do Tribunal de Contas da 
União e apresenta uma radiografi a completa 
das principais ações executadas pelo Tribu-
nal, despesas categorizadas por atividades e 
composição do quadro de servidores e ma-
gistrados. Além disso, é possível observar o 
cumprimento de metas estabelecidas no 
Planejamento Estratégico Ins-
titucional do TRT/
CE.

Se-

nal, despesas categorizadas por atividades e nal, despesas categorizadas por atividades e 
composição do quadro de servidores e ma-composição do quadro de servidores e ma-
gistrados. Além disso, é possível observar o gistrados. Além disso, é possível observar o 
cumprimento de metas estabelecidas no cumprimento de metas estabelecidas no 
Planejamento Estratégico Ins-Planejamento Estratégico Ins-Planejamento Estratégico Ins-Planejamento Estratégico Ins-
titucional do TRT/titucional do TRT/
CE.

gundo o presidente do órgão, desembarga-
dor Plauto Porto, “o Relatório tem o norte de 
alcançar uma gestão pautada na efi ciência, 
transparência e responsabilidade orçamentá-
ria, capaz de proporcionar a entrega de uma 
excelente prestação jurisdicional”.

Igualmente de periodicidade anual, o 
Relatório de Atividades do TRT/CE pas-
sou por profundas transformações em sua 
edição de 2019. O documento, que narra 
as tarefas executadas pelos diversos seto-
res do órgão durante o ano, ganhou nova 
identidade visual, que privilegia informa-
ções apresentadas de maneira gráfi ca. A 
nova proposta editorial buscou abordar o 

conteúdo baseado em resultados e con-
seguiu reduzir consideravelmente o 

número de páginas, tornando o 
documento mais atrativo e di-

nâmico.
A elaboração dos 

documentos teve co-
ordenação da Di-
retoria-Geral e da 

Secretaria-Geral da Pre-
sidência do TRT/CE. É possível  

consultá-los pelo site do TRT/CE, no 
menu Transparência.

Secretaria-Geral da Pre-Secretaria-Geral da Pre-Secretaria-Geral da Pre-
sidência do TRT/CE. É possível  sidência do TRT/CE. É possível  sidência do TRT/CE. É possível  

consultá-los pelo site do TRT/CE, no consultá-los pelo site do TRT/CE, no consultá-los pelo site do TRT/CE, no 
menu Transparência.menu Transparência.
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Se-

RELATÓRIOS DE GESTÃO E DE 
ATIVIDADES
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CORREIÇÕES REGIONAIS

Durante sua gestão como 
corregedor-regional do 
TRT/CE, o desembargador 
Emmanuel Furtado percor-
reu as 37 varas do trabalho 

do Ceará, o Centro de Conciliação (Cejusc) 
e a Divisão de Execuções, analisando pro-
cessos, produtividade de magistrados, cum-
primento de metas e 
de prazos. 

“Nós temos uma 
primeira instância 
defasada em núme-
ro de magistrados e 
de servidores, e uma 
gama de trabalho 
muito grande, mas, 
mesmo assim, po-
demos avaliar que a 
Sétima Região está 
em uma situação satisfatória em termos de 
primeiro grau”, avalia o magistrado.

Além de analisar o desempenho das 
unidades, o corregedor-regional também 
atende servidores e advogados nas unida-
des visitadas. Segundo ele, é uma forma 
de democratizar as correições. “Em cada 
vara, além do magistrado, de seu auxiliar 
e do diretor, faço questão de ouvir todos 
os servidores. Entendo que assim tenho 
um mapa mais amplo e mais verdadeiro 
da vara. Também ouvimos reivindicações 
de advogados, e, tanto quanto possível, 
tentamos resolvê-las”, ressalta.

Inovação
Uma inovação implantada pelo correge-

dor-regional está relacionada às recomen-
dações e determinações registradas após a 
correição. Publicada a ata de correição, o 
diretor da unidade tem um prazo de 90 dias 
para comunicar quais providências foram 

adotadas quanto às 
determinações e reco-
mendações feitas pelo 
corregedor-regional. 
Depois desse prazo, 
a direção da unida-
de tem mais 180 dias 
para enviar um novo 
ofício com providên-
cias complementares 
àquelas originadas em 
ata de correição.

Transparência
Responsável por fazer a designação e o ro-

dízio de juízes para auxiliar nas varas do tra-
balho, a Corregedoria passou a adotar critérios 
objetivos na elaboração da escala de magistra-
dos. “Estamos seguindo a norma que foi cons-
truída pelo Tribunal em parceria com a Asso-
ciação dos Magistrados”, enfatiza o corregedor.



TRT/CE CRIA DUAS SEÇÕES 
ESPECIALIZADAS DE 
JULGAMENTOS

Competências
A Seção Especializada I (SE-I) tem 

competência para processar, conciliar e 
julgar: mandados de segurança, habeas 
corpus e habeas data contra atos pratica-
dos pelos órgãos judiciários do primeiro 
grau; ações rescisórias contra decisões de 
magistrados de primeiro grau; dissídios 
coletivos e a extensão de suas decisões 
nessa matéria; ações revisionais de suas 
sentenças normativas; ações em matéria 
de greve; ações anulatórias em matéria de 
sua competência. As audiências de conci-
liação em dissídio coletivo passam a ser 
realizadas pelo presidente da SE-I, que é o 
corregedor-regional do TRT/CE.

Por meio de Emenda Regimen-
tal publicada em junho de 
2019, o TRT/CE alterou sua 
estrutura judicial e passou 
a dispor de duas Seções Es-

pecializadas de julgamentos. A criação das 
Seções Especializadas foi motivada pela ne-
cessidade de aperfeiçoar a prestação jurisdi-
cional do órgão, por meio da racionalização 
dos julgamentos. Para tanto, foi observada 
especial atenção às peculiaridades dos pro-
cessos em fase de execução.

As reuniões dos desembargadores nas 
Seções Especializadas passaram a ocorrer 
às terças-feiras, alternadamente, enquan-
to que o Tribunal Pleno passou a reunir-se 
na primeira sexta-feira útil de cada mês.

corpus e habeas data contra atos pratica-
dos pelos órgãos judiciários do primeiro 
grau; ações rescisórias contra decisões de 
magistrados de primeiro grau; dissídios 
coletivos e a extensão de suas decisões 
nessa matéria; ações revisionais de suas 
sentenças normativas; ações em matéria 
de greve; ações anulatórias em matéria de 
sua competência. As audiências de conci-
liação em dissídio coletivo passam a ser 
realizadas pelo presidente da SE-I, que é o 
corregedor-regional do TRT/CE.

pecializadas de julgamentos. A criação das 
Seções Especializadas foi motivada pela ne-
cessidade de aperfeiçoar a prestação jurisdi-
cional do órgão, por meio da racionalização 
dos julgamentos. Para tanto, foi observada 
especial atenção às peculiaridades dos pro-
cessos em fase de execução.

As reuniões dos desembargadores nas 
Seções Especializadas passaram a ocorrer 
às terças-feiras, alternadamente, enquan-
to que o Tribunal Pleno passou a reunir-se 
na primeira sexta-feira útil de cada mês.
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cada uma das três Turmas de julgamento 
do TRT/CE. Assim, seremos os uniformiza-
dores da matéria em execução. O que nós 
decidirmos aqui será a última palavra, em 
execução, no Regional”, declarou.

Já a primeira sessão da SE-1 ocorreu em 
15 de outubro, sob presidência do desem-
bargador Emmanuel Teófi lo Furtado.
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A Seção Especializada II (SE-II) tem 
competência para processar e julgar agra-
vos de petição e os agravos de petição em 
reexame necessário, assim como agravos 
de instrumento de despachos denegató-
rios de recursos de sua competência.

A Emenda Regimental também alterou 
competências das Turmas e do Tribunal 
Pleno. A partir de então, nos processos de 
competência do Pleno, o presidente pas-
sou a receber distribuição e a votar como 
os demais desembargadores.

Primeiras sessões
Durante a primeira sessão da SE-II, 

ocorrida em 13 de agosto daquele ano, o 
presidente do órgão julgador, desembarga-
dor Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, sa-
lientou o momento histórico para a Justiça 
do Trabalho Cearense. “A existência de uma 
Seção Especializada vai permitir que um ór-
gão só julgue todos os processos em execu-
ção, evitando posicionamentos distintos de 
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Primeiras sessões
Durante a primeira sessão da SE-II, 

ocorrida em 13 de agosto daquele ano, o 
presidente do órgão julgador, desembarga-
dor Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, sa-
lientou o momento histórico para a Justiça 
do Trabalho Cearense. “A existência de uma 
Seção Especializada vai permitir que um ór-
gão só julgue todos os processos em execu-
ção, evitando posicionamentos distintos de 
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SESSÃO DO PLENO HISTÓRICA

Pela primeira vez na história, 
o Fórum Autran Nunes, local 
onde se encontram as 18 va-
ras do trabalho da Capital, se-
diou uma sessão ordinária do 

Pleno do TRT/CE, no dia 6 de setembro de 
2019. Houve a 
participação de 
12 desembarga-
dores, um mem-
bro do Ministé-
rio Público do 
Trabalho e um 
juiz convocado. 
Na pauta da ses-
são, constaram 
moção honrosa 
a servidores que implantaram o sistema Si-
gep na Justiça do Trabalho do Ceará, comu-
nicações institucionais, sustentações orais, 
processos administrativos e judiciais. 

Advogados, partes e servidores estive-
ram presentes na solenidade, que lotou a 
sala Ana Rosa Pinheiro Regadas, situada 

no Edifício Desembargador Manoel Arízio 
de Castro.

A sessão inaugural foi aberta pelo pre-
sidente do TRT/CE, desembargador Plauto 
Porto, que agradeceu a todos pelo traba-
lho e esmero em trazer a sessão do Pleno 

para a primeira 
instância, além 
de propor vo-
tos de louvor 
ao grupo de 55 
servidores res-
ponsáveis pela 
implementação 
do Sistema In-
tegrado de Ges-
tão de Pessoas 

da Justiça do Trabalho (Sigep-JT).
A realização das sessões do Tribunal 

Pleno no Fórum Autran Nunes foi tempo-
rária e durou até novembro, prazo neces-
sário para conclusão de obras de reforma 
na Sala de Sessões do Pleno na sede do 
TRT/CE, no bairro Aldeota.
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NOVO PORTAL DESTACA-SE 
EM ACESSIBILIDADE

Em dezembro de 2019, os sites 
dos tribunais da Justiça do 
Trabalho passaram por rees-
truturações em seus layouts, 
no intuito de se obter uma 

padronização nacional. Ao migrar para a 
nova identidade visual, o portal do TRT/CE 
conseguiu destaque em acessibilidade.

O portal cearense fi gurou como o único 
da Justiça do Trabalho em todo o país cuja 
página inicial atingiu o índice de 100% na 
plataforma de avaliação do Governo Fede-
ral “Avaliador e Simulador de Acessibilidade 
em Sítios (ASES)”. A amostra contemplou 
os 24 TRTs, o Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e o Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT).

O ASES é uma plataforma de avalia-
ção desenvolvida em 2018 pelo 
então Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento 
e Gestão para realizar 
análises de acessibilidade 
de sites de acordo com as 
recomendações contidas no 
Modelo de Acessibilidade em 
Governo Eletrônico (eMAG), 
para nortear o desenvolvimen-

to e a adaptação de conteúdos digitais para 
garantir o acesso a todas as pessoas.

Oton Pinheiro, técnico de T.I. do TRT/
CE, destaca que essa avaliação é apenas da 
página principal do site. “Cada página in-
terna pode ser colocada no avaliador para 
saber o quanto ela atende aos requisitos de 
acessibilidade. Além da inicial, escolhemos 
algumas páginas do site para passar no va-
lidador e todas foram avaliadas de 90% a 
100%”, explica o servidor, que participou do 
projeto de implantação do novo portal.
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ATENDIMENTO POR WHATSAPP

Desde 24 de junho de 2020, a 
Ouvidoria do TRT/CE pas-
sou a realizar atendimento 
pelo Whatsapp. Através do 
aplicativo de mensagens 

instantâneas, os públicos externo e interno 
podem tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou re-
clamar de serviços administrativos ou judici-
ários da Justiça do Trabalho do Ceará.

A interlocução com a sociedade visa 
à efi ciência e ao aprimoramento dos ser-
viços. Para a ouvidora geral do TRT/CE, 
desembargadora Fernanda Uchoa, “a nova 
modalidade de acesso via Whatsapp irá 
facilitar o acesso do cidadão, garantindo 
maior agilidade e qualidade aos serviços 
prestados pela Ouvidoria”.

Ouvidoria TRT7

WhatsApp
(85) 99167-1607

PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE: 
CATEGORIA PRATA

O desempenho dos tribunais 
brasileiros de todos os ra-
mos de Justiça é avaliado 
anualmente pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

No dia 27 de novembro de 2020, a Justiça 
do Trabalho do Ceará foi agraciada na ca-
tegoria Prata no Prêmio CNJ de Qualidade, 
considerando critérios sistematizados em 
quatro eixos temáticos. Governança, Produ-
tividade, Transparência e Dados e Tecnolo-
gia foram os indicadores que embasaram a 
avaliação de desempenho.

De acordo com o CNJ, os critérios de 
avaliação dos tribunais foram adequados 
à realidade do país, inclusive sendo con-
siderada a situação emergencial da pan-
demia do coronavírus.

“No ano passado não conseguimos 
alcançar essa premiação, mas neste ano 
conquistamos, o que demonstra que o 
TRT/CE evoluiu enquanto órgão, mesmo 
diante de tantas limitações e 
difi culdades”, comemo-
ra o secretário-ge-
ral da Presidência, 
Fernando Freitas.
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O Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ) realiza anualmen-
te diagnósticos para aferir o 
nível de cumprimento das 
Diretrizes Estratégicas de 

Nivelamento referentes à Governança, Gestão 
e Infraestrutura de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação do Poder Judiciário, por 
meio do índice de iGovTIC-JUD. Em 2020, a 
Justiça do Trabalho do Ceará alcançou o selo 
inédito de nível “Aprimorado”, e, em algumas 
categorias, o nível de “Excelência”.

De acordo com Joarez Dallago, secretá-
rio de T.I. do TRT/CE, “o iGovTIC-JUD é um 
indicador que representa a capacidade do ór-
gão de gerir seus recursos de TIC, de forma a 
atender com efi cácia aos seus usuários e con-
tribuir para o resultado do Tribunal como um 
todo perante à sociedade”, afi rmou o gestor.

O índice pode variar de zero a um. O 
TRT/CE apresentou índice geral 0,75, alcan-
çando nível “Aprimorado”. Nas dimensões 
“Políticas de Planejamento” e “Sistemas, In-
tegração e Nivelamento”, o TRT/CE obteve 
avaliação com nota de “Excelência”.

PROJETO GARIMPO

Iniciativa do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e da Correge-
doria Geral da Justiça do Trabalho, 
o Projeto Garimpo consiste na iden-
tifi cação e liberação de depósitos 

judiciais existentes em processos arquivados 
defi nitivamente em favor de trabalhadores, 
empregadores ou outros credores. Implanta-
do em fevereiro de 2020 no TRT/CE, as varas 
do trabalho cearenses já sanearam cerca de 7 
mil contas judiciais, destinando mais de R$ 
4,2 milhões a trabalhadores.

No Ceará, o Projeto foi regulamenta-
do pelos Atos Conjuntos nº 1/2020 e nº 
11/2020, da Presidência e da Corregedoria 
do TRT/CE. Foi instituída Comissão respon-
sável pelo acompanhamento, orientação e 
fi scalização das atividades na implantação e 
operacionalização do sistema.

A 16ª Vara do Trabalho de Fortaleza foi 
escolhida como vara piloto da implantação. 
Após a conclusão dos trabalhos iniciais, rea-
lizou-se capacitação virtual de aproximada-
mente 90 servidores, vinculados às demais 
unidades judiciárias.

EXCELÊNCIA EM 
GOVERNANÇA DE T.I.
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VARAS DO 
TRABALHO DO CEARÁ 
NO TOP 15 DO BRASIL

A Justiça do Trabalho do Ce-
ará conquistou destaque no 
ranking do Índice Nacional 
de Desempenho da Justiça 
do Trabalho (iGest). O rela-

tório, referente ao período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2020, mostrou três varas 
do trabalho do Estado entre as 15 com me-
lhor desempenho no Brasil. A Vara do Traba-
lho de São Gonçalo do Amarante conquistou 
o 7º lugar, a unidade de Crateús fi cou na 14ª 
colocação e a Vara do Trabalho do Eusébio 
conseguiu o 15º lugar entre as 1.567 varas 
trabalhistas existentes no País.

A juíza titular da Vara do Trabalho de 
São Gonçalo do Amarante, Fernanda Montei-
ro Lima Verde, credita os bons resultados da 
unidade à dedicação da equipe e ao bom en-
trosamento entre juízes, diretor e servidores. 
“É um trabalho de equipe, e sempre pensan-
do juntos na efi ciência. Nós buscamos apri-
morar todos os serviços da Vara e também fa-
zemos uma fi scalização constante de todos os 
procedimentos para aperfeiçoá-los”, ressalta.

O iGest é desenvolvido pela Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho com o objetivo 
de contribuir para o aprimoramento da gestão 

das varas do trabalho em todo o País. O siste-
ma consolida os números considerando o acer-
vo de processos, a celeridade nos julgamentos, 
a produtividade e a taxa de congestionamento 
em relação à força de trabalho disponível na 
respectiva unidade. Os indicadores do índice 
são adotados de acordo com os objetivos es-
tabelecidos no Plano Estratégico da Justiça do 
Trabalho entre 2015-2020.



GESTÃO DE CRISE 
NA PANDEMIA 

34 -  Teletrabalho Integral
35 -  Suporte ao Teletrabalho
36 -  Suspensão de Prazos, 

Audiências e Sessões
36 -  Comunicação de Atos 

Processuais na Pandemia
37 -  Monitor de Produtividade na 

Pandemia

38 -  Audiências e Sessões Remotas
40 -  Retomada de Atividades 

Presenciais
41 -  Protocolo Sanitário
42 -  Campanha de Prevenção
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TELETRABALHO INTEGRAL

O presidente do TRT/CE, de-
sembargador Plauto Porto, 
e o corregedor-regional em 
exercício, desembargador 
Antonio Parente, publica-

ram, no dia 23 de março de 2020, Ato Con-
junto com medidas preventivas de combate 
ao contágio do coronavírus. Entre as provi-
dências, estavam a ampliação do regime de 
teletrabalho integral para todos magistra-
dos, servidores e estagiários e a suspensão 
de atendimento presencial, audiências, ses-
sões de julgamento e prazos processuais.

Durante esse período, a Justiça do Tra-
balho do Ceará funcionou em regime de 
Plantão Extraordinário, com funcionamento 
em horário idêntico ao do expediente foren-
se regular, com atendimento ao público ex-
terno por e-mail ou telefone.

Também foram suspensos eventos e ca-
pacitações; visitações públicas; recadastra-
mento de aposentados e pensionistas; entre 
outras atividades.

Foi instituído o Gabinete de Gestão e 
Monitoramento das Ações de Prevenção ao 
Covid-19, órgão temporário de apoio à Pre-
sidência, que se reuniu sempre que necessá-
rio para reavaliar o contexto relacionado ao 
coronavírus e possuía na sua composição o 
presidente do TRT/CE, o corregedor-regio-
nal, os presidentes dos órgãos julgadores e 
representantes do MPT-CE, da OAB-CE, da 
Amatra7 e do Sindissétima.
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SUPORTE AO 
TELETRABALHO

Durante a pandemia do coro-
navírus, magistrados, servi-
dores e estagiários tiveram 
que adaptar suas rotinas 
ao trabalho remoto, o que, 

para a maioria, consistiu numa novidade. 
Pensando em auxiliar e facilitar as ativida-
des laborais desenvolvidas virtualmente, 
foram elaborados vídeos, manuais e docu-
mentos por diversos setores do TRT/CE. 

A Divisão de Saúde apresentou o manu-
al de orientação para o trabalho remoto, que 
abrangeu as áreas de Fisioterapia, Medicina, 
Psicologia e Serviço Social. O informativo visa 
à promoção da saúde e prevenção de doenças 
ocupacionais e mentais, decorrentes das mu-
danças na forma de organização do trabalho.

O serviço de Fisioterapia disponibilizou 
algumas dicas práticas de ergonomia e de 
exercícios para amenizar os desconfortos 
que podem ser causados pela indisponibili-
dade de equipamentos e instalações de pos-
tos de trabalho ideais para a execução do 
trabalho remoto. 

Por meio do Manual de T.I. para o tele-
trabalho, a Secretaria de Tecnologia da In-
formação e Comunicação (Setic) tratou da 
recomendação de computadores, abertura de 
chamado, instalação de programas, funciona-
mento de certifi cado digital, dicas para o PJe 
e links úteis. Outra iniciativa foi a produção 
de vídeos com tutoriais sobre canais de atendi-
mento, acesso remoto a arquivos e a sistemas 
e uso de ferramentas do Google direcionadas 
para equipes em trabalho a distância.



SUSPENSÃO 
DE PRAZOS, 
AUDIÊNCIAS 
E SESSÕES

O TRT/CE, durante a pan-
demia, publicou diversos 
Atos suspendendo os pra-
zos processuais no âmbito 
da Justiça do Trabalho do 

Ceará. A realização de audiências e sessões 
de julgamento telepresenciais também fo-
ram suspensas. As determinações seguiram 
a Resolução do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) e os Decretos Estaduais que ins-
tituíram regime de isolamento social rígido 

para enfrentamento do coronavírus nas ci-
dades cearenses.

A realização de audiências telepresenciais 
envolvendo tutelas de urgência e com cadas-
tro do assunto “covid-19” fi cou permitida. Da 
mesma forma, audiências de conciliação com 
pedido das partes puderam ser realizadas, a 
critério do juiz, na modalidade de videocon-
ferência. A suspensão não impedia a prática 
de ato processual necessário à preservação 
de direitos e de natureza urgente.

COMUNICAÇÃO 
DE ATOS PROCESSUAIS
NA PANDEMIA

Ato Conjunto da Presidência e da Corregedoria do TRT/CE, publi-
cado no dia 23 de abril, regulamentou o uso de ferramentas ele-
trônicas para comunicações processuais no âmbito da Justiça do 
Trabalho cearense. Provocada pelo cenário de isolamento social 
em razão da pandemia, a medida teve o objetivo de dar celeridade 

aos atos processuais e reduzir custos com expedição de notifi cações postais e cum-
primentos de mandados.

As comunicações processuais destinadas à notifi cação, citação e à intimação da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos entes da administração 
indireta, bem como das empresas públicas e privadas, passaram a ser realizadas por 
meio da funcionalidade existente no PJe denominada “Procuradorias”.

Outra inovação trazida pelo Ato tratou da possibilidade do uso de ferramentas 
eletrônicas, como e-mail, aplicativos de mensagens ou similares para comunicação pro-
cessual de citação, intimação, cumprimento de diligências ou notifi cação das partes.
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Recurso Ordinário Trabalhista

Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)

Cumprimento de sentença

Ação Civil Coletiva

Outros

Ação Trabalhista - Rito Ordinário

Tutela Antecipada Antecedente

Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

Homologação da Transação Extrajudicial 307

302

224

140

133

55

42

31

25

Processos

Decisões

1259

990

Processos com assunto COVID-19 da Área Judiciária - 2020

Produtividade da área judiciária durante a pandemia - 2020

Sentenças Decisões Mandados Notificações

Despachos Alvarás OfíciosCartas Precatórias Certidões

Alvarás (R$) Precatórios (R$)

59661 60440 26869 17508

199010 6401 174671616 265279

182.742.816,56 11.110.950,82

Atos totalizados

654251

MONITOR DE 
PRODUTIVIDADE NA 
PANDEMIA

Durante a pandemia do co-
ronavírus, a Administração 
do TRT/CE disponibili-
zou em seu portal o Painel 
TRT7, um monitor com a 

consolidação das atividades desempenhadas 
por magistrados e servidores no sistema PJe 
em regime de teletrabalho excep-
cional.

O Painel TRT7 foi desenvolvido 
pela Secretaria de Gestão Estraté-
gica para imprimir transparência à 
prestação jurisdicional e apresen-
ta dados por meio do Sistema de 
Consulta a Dados Operacionais (Si-
cond). Estão disponíveis números 
sobre sentenças, decisões, despa-
chos, alvarás, processos restituídos 
pelo relator, certidões, mandados, 
notifi cações, ofícios e cartas pre-
catórias, além de estatísticas sobre 
processos com o assunto covid-19 
e a produtividade da área adminis-
trativa da Justiça do Trabalho do Ceará.

Pela ferramenta, é possível selecionar o 
período desejado para verifi cação da produ-
tividade, a partir de 13 de março de 2020, 
dia em que começaram a vigorar as primeiras 
medidas de suspensão de atendimento pre-
sencial para evitar a transmissão da covid-19.

Recurso Ordinário Trabalhista

Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)

Cumprimento de sentença

Ação Civil Coletiva

Outros

Ação Trabalhista - Rito Ordinário

Tutela Antecipada Antecedente

Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

Homologação da Transação Extrajudicial307

302

224

140

133

55

42

31

25

Processos

Decisões

1259

990

Processos com assunto COVID-19 da Área Judiciária - 2020
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No âmbito do segundo grau, 
a previsão para ocorrer jul-
gamentos não presenciais 
foi publicada em Ato Con-
junto assinado pela Presi-

dência do TRT/CE e pelos presidentes dos 
órgãos de julgamento colegiado. O objetivo 
da medida foi garantir a manutenção da 
prestação jurisdicional durante a pandemia.

As sessões virtuais, com duração de 24 
horas, são realizadas no ambiente eletrônico 

AUDIÊNCIAS E SESSÕES 
REMOTAS

do PJe. Já as sessões telepresenciais aconte-
cem para permitir sustentação oral e ocor-
rem por videoconferência, com transmissão 
ao vivo pelo canal do TRT/CE no YouTube 
sempre que possível.

A Seção Especializada II do TRT/CE, sob 
a presidência do desembargador Tarcísio 
Lima Verde Júnior, realizou a primeira ses-
são virtual de julgamento no dia 15 de abril. 
Na sessão, foram julgados 69 processos.

A Divisão de Precatórios

Devido à pandemia do corona-
vírus, a Justiça do Trabalho 
do Ceará promoveu audiên-
cias virtuais como forma de 
dar sequência aos processos 

e não prejudicar partes e advogados. A Divi-
são de Precatórios do TRT/CE reali-
zou suas primeiras audiências tele-
presenciais nos dias 11 e 12 junho de 
2020, com 13 precatórios do Estado 
do Ceará. Conduzidas pelo presiden-
te do TRT/CE, desembargador Plauto 
Porto, as audiências de conciliação re-
alizadas por videoconferência resul-
taram no pagamento de R$ 2,85 mi-
lhões aos credores. Até o fi m de 2020, 

outras audiências ocorreram, resultando no 
pagamento de um montante de mais de R$ 11 
milhões em precatórios durante a pandemia.
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Primeiro Grau 

Ato Conjunto da Presi-
dência e da Corregedo-
ria do TRT/CE regula-
mentou a realização de 
audiências por meios 

eletrônicos de videoconferência no âm-
bito do primeiro grau do Regional cea-
rense.

No dia 13 de abril de 2020, a pri-
meira audiência realizada remotamen-
te em meio à suspensão das atividades 
presenciais foi uma conciliação, relativa 
a um processo em curso na 13ª Vara do 
Trabalho de Fortaleza. A audiência foi 
presidida pela juíza do trabalho Karla 

Yacy. No dia seguinte, outro acordo foi 
celebrado por meio de audiência em 
videoconferência, em um processo da 
Vara do Trabalho do Eusébio. A titular 
da unidade, juíza Laura Anísia, coman-
dou a conciliação.

Sessões históricas

A primeira sessão por vi-
deoconferência ocor-
reu no dia 29 de abril. 
A Seção Especializada 
I, sob presidência do 

desembargador Antonio Parente, se 
reuniu remotamente para julgar agravo 
regimental em ação que envolvia afas-

tamento de empregados em grupo de 
risco para covid-19.

Já a primeira vez que uma sessão de 
julgamento judicial foi transmitida on-
-line ao vivo,  pelo canal do TRT/CE no 
YouTube, ocorreu no dia 9 de junho, em 
reunião da Seção Especializada I.
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RETOMADA DE 
ATIVIDADES 
PRESENCIAIS

Diante do relaxamento 
gradual das medidas de 
isolamento social para 
combate ao coronavírus 
no ano de 2020, a Justiça 

do Trabalho do Ceará elaborou um Plano 
de Retomada integrado de implementa-
ção e execução de ações para o retorno 

seguro ao trabalho presencial. Tratou-se de 
um planejamento voltado para seis eixos 
prioritários: distanciamento social, saniti-
zação de ambientes, saúde mental e aten-
ção psicossocial, higiene e proteção pesso-
al, comunicação efetiva e monitoramento.

O Plano de Retomada objetivou a 
manutenção do bem estar físico e men-
tal do corpo funcional, assim como do 
jurisdicionado. As ações contemplaram a 
disponibilização de equipamentos indivi-
duais de trabalho (EPIs) e preparo ade-
quado às recomendações de prevenção à 
covid-19.

O Plano foi programado para retorno 
em quatro fases. Com a suspensão da 1ª 
etapa, a retomada deu-se de fato na 2ª 
etapa, no dia 14 de setembro. Ao fi nal de 
2020, o Plano de Retomada encontrava-
se na sua 3ª etapa. 



41

G
ES

TÃ
O

 D
E 

C
R

IS
E 

N
A

 P
A

N
D

EM
IA

41

PROTOCOLO 
SANITÁRIO

Diante da pandemia do 
coronavírus, a Adminis-
tração do TRT/CE, por 
meio da Divisão de Saú-
de, elaborou Protocolo 

para casos suspeitos ou confirmados de 
covid-19. Determinou-se que magistra-
do, servidor, estagiário ou terceirizado 
que apresentar sintomas de covid-19, 
ou tenha tido contato com caso suspeito 
ou confirmado, deve comunicar o fato 
imediatamente à Divisão de Saúde e fi-
car em casa.

O Protocolo Sanitário também prevê 
medidas de segurança para a manutenção 
do trabalho presencial, como o distancia-
mento interpessoal mínimo, uso obrigató-
rio de máscara, higienização constante de 
mãos e aferição de temperatura na entra-
da dos prédios.

Também por medidas de segurança 
sanitária, a Divisão de Saúde do TRT/CE 
suspendeu, por tempo indeterminado, os 
atendimentos presenciais na sede do ór-
gão e no Fórum Autran Nunes.

A Divisão de Material 
e Logística disponi-
bilizou frascos de 
álcool em gel para 
as unidades admi-

nistrativas e judiciárias do órgão 
como forma de prevenção à doença. 
A Administração também providen-
ciou máscaras para todos os magis-
trados, servidores e estagiários.

EPIs

A Divisão de Material A Divisão de Material A 
EPIs
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO
Seu melhor traje de trabalho é a

Em caso de contaminação de qualquer pessoa do corpo 

funcional, ou membro da família, a Divisão de Saúde

deve ser informada: (85) 3388-9407 (Sede)  

(85) 33085914 (Fórum Autran Nunes)

coronavírus. 

O uso de máscara de proteção facial nos ambientes 
de circulação dos prédios do TRT-7 é de uso 
obrigatório. A máscara de tecido 100% algodão tem 
uma eficácia de 50 a 70% de proteção contra o novo 

Quando você usa a máscara, protege 
não só você, mas todos a sua volta.  

Após o período de isolamen-
to social rígido e retorno 
das atividades presenciais 
na Justiça do Trabalho do 
Ceará, o TRT/CE lançou 

campanha para reforçar, junto aos públicos 
interno e externo, que os cuidados de pre-
venção ao coronavírus deveriam continuar.

O uso constante de máscara, higieniza-
ção das mãos com álcool em gel e o distan-
ciamento das pessoas estavam entre as ações 
fundamentais no ambiente de trabalho, além 
de outras medidas que visassem à segurança 
da saúde de magistrados, servidores, estagiá-
rios, terceirizados, partes e advogados.

A campanha consistiu em cartazes, ban-
ners eletrônicos, publicações em redes so-
ciais e uma série de cinco vídeos animados. 
O lançamento da campanha culminou com 
a publicação de um e-book (livro digital), 
que reuniu informações detalhadas sobre 
como se prevenir da doença e como proce-
der em casos suspeitos ou confi rmados.

A campanha do TRT/CE de prevenção 
ao coronavírus foi produzida pela Divisão 

de Comunicação Social, a partir de conteú-
do criado pelo Núcleo de Comunicação do 
TRT da 10ª Região (DF/TO), que gentil-
mente cedeu o uso das peças com permis-
são para adaptação.
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44 -  Administração Itinerante e 
Projeto Integrar 

46 -  Encontro De Gestores
47 -  Posse do Desembargador Paulo 

Régis Botelho
48 -  Posse do Desembargador 

Judicael Sudário de Pinho
49 -  Posse do Desembargador Clóvis 

Valença Alves Filho

50 -  Campanhas de Saúde
52 -  Reunião de Conjuntura 

Orçamentária
53 -  Programa de Estágio do TRT/CE 

é Um dos Melhores do Brasil
54 -  Combate ao Assédio Moral
56 -  Campanha “O TRT7 Somos 

Todos Nós”
56 -  Programa de Premiação

PÚBLICO
INTERNO
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ADMINISTRAÇÃO ITINERANTE 
E PROJETO INTEGRAR
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Iniciado em junho de 2018, o pro-
jeto Administração Itinerante obje-
tivou aproximar representantes da 
Alta Gestão do TRT/CE a servido-
res, magistrados e advogados que 

atuam no primeiro grau da capital, facilitan-
do apresentações de demandas e esclareci-
mentos de questões administrativas.

Uma vez por mês, a equipe formada 
pelo presidente do TRT/CE, desembargador 
Plauto Porto, pelo secretário-geral da Presi-
dência, Fernando Freitas, pela diretora-ge-
ral, Neiara Frota, pela secretária de Gestão 
de Pessoas, Sílvia Carneiro, pela secretária 
de Gestão Estratégica, Patrícia Cabral, e pela 
chefe de gabinete da Presidência e coorde-

O Projeto Integrar foi a versão da inicia-
tiva voltada para a interiorização da aproxi-
mação dos gestores com seu público inter-
no fora da capital. Nas visitas às varas do 
trabalho do interior do estado e da Região 
Metropolitana de Fortaleza, magistrados, 
servidores e estagiários das unidades pude-
ram oferecer sugestões, relatar difi culdades 
e tirar dúvidas.

Projeto Integrar

nadora da Ecosétima, Silvana Dias, realiza-
va um dia de expediente no Fórum Autran 
Nunes, no Centro de Fortaleza.
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“O TRT7 
somos todos 

nós” foi o lema 
dos projetos

Visitas

“O objetivo era apresentar os mem-
bros da Administração e conhecer os ser-
vidores, em contrapartida. Após esse mo-
mento de apresentações, era facultada 
a palavra para os interessados poderem 
falar sobre expectativas e apresentar de-
mandas. Por fi m, a Administração passava 
informações relevantes para o grupo”, ex-
plicou Fernando Freitas. 

Até fevereiro de 2019, a primeira roda-
da de visitas contemplou todas as unidades 
judiciárias da Justiça do Trabalho do Cea-
rá. A partir de então, a segunda rodada de 
visitas teve como foco o acompanhamento 

de metas. “Números são dados frios 
que não refl etem todas as dimen-
sões humanas que estão envolvi-
das em nosso trabalho, mas são os 
únicos indicadores pelo qual somos 
avaliados”, ponderou o desembar-
gador Plauto Porto.

O calendário de visitas da segunda fase 
não pôde contemplar todas as varas do tra-
balho em razão da pandemia do coronavírus, 
que fez com que o TRT/CE suspendesse ativi-
dades presenciais a partir de março de 2020.
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ENCONTRO DE GESTORES

Dirigentes das áreas admi-
nistrativa e judiciária, de 
primeiro e segundo graus, 
da capital  e do interior, dis-
cutiram juntos, em agosto 

de 2018, assuntos relacionados a gestão or-
çamentária, estratégica, ambiental e de pes-
soas da Justiça do Trabalho do Ceará. O 1º 
Encontro de Gestores do TRT/CE, ocorrido 
no Fórum Autran Nunes, em Fortaleza, reu-
niu 84 diretores, que foram recepcionados 
pelo presidente da instituição, desembarga-
dor Plauto Porto. 

Em seu discurso de boas-vindas, o pre-
sidente ressaltou o caráter inédito do En-
contro, que uniu gestores de todas as áre-
as. “Com a oportunidade de integração dos 
participantes, podemos trabalhar para atin-
girmos conjuntamente o objetivo da nossa 

Gestão, que é melhor servir o cidadão que 
procura a Justiça do Trabalho”, afi rmou.

Uma dinâmica para apresentação indi-
vidual dos presentes abriu o encontro. No 
decorrer do dia, houve quatro palestras e 
uma exposição sobre solução de demandas 
administrativas. “Com o intuito de organi-
zar o fl uxo de demandas, nosso primeiro 
passo foi priorizar a gestão de projetos e 
instituir uma nova metodologia própria, o 
Proj7, documento que busca promover a 
adesão de todo o Tribunal à cultura de ges-
tão mediante projetos e portfólios de proje-
tos, facilitando a governança institucional 
e promovendo, com transparência, as en-
tregas necessárias à execução da estratégia 
do Regional”, explicou Fernando Freitas, 
secretário-geral da Presidência.
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POSSE DO DESEMBARGADOR 
PAULO RÉGIS MACHADO BOTELHO

O magistrado Paulo Régis Ma-
chado Botelho foi empossa-
do desembargador do TRT/
CE pelo presidente da corte, 
desembargador Plauto Por-

to, no dia 27 de dezembro de 2018, duran-
te o recesso forense. Para ratifi car a posse, o 
plenário do órgão realizou uma sessão solene 
em 18 de janeiro de 2019, com a presença de 
aproximadamente 400 convidados. O even-
to, ocorrido na sede da Corte, em Fortaleza, 
reuniu membros da magistratura, da advo-
cacia, servidores, procuradores do trabalho, 
políticos, amigos e familiares. 

Em seu discurso de posse, o novo desem-
bargador ressaltou a função social do Poder 
Judiciário e os ensinamentos aprendidos em 
sua trajetória. “As audiências, onde nos de-
paramos com o Direito vivo, foram neces-
sárias para sedimentar a certeza que a vida 
sempre tem dois lados, e que aproximar pes-
soas é a nossa missão. Pois é na harmonia 
que se encontra a Justiça”, declarou.

Promovido pelo critério de merecimen-
to, o magistrado ocupou a vaga decorrente 
da aposentadoria do desembargador Antô-
nio Marques Cavalcante Filho.
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POSSE DO DESEMBARGADOR 
JUDICAEL SUDÁRIO DE PINHO
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O plenário do TRT/CE, em 
sessão solene especial, rati-
fi cou a posse do desembar-
gador Judicael Sudário de 
Pinho no dia 4 de outubro 

de 2019. O evento aconteceu no auditório do 
Fórum Autran Nunes e reuniu magistrados, 
servidores, advogados e familiares. O novo 
desembargador já havia sido empossado pelo 
presidente do TRT/CE, desembargador Plau-
to Porto, no dia 2 de setembro de 2019.

“Hoje eu chego ao Tribunal com a mesma 
disposição de sempre. O meu compromisso 
é fazer de tudo para entregar esta prestação 
jurisdicional da melhor forma possível, e não 
decepcionar a quem espera tanto de mim”, 
declarou o magistrado em seu discurso.

Promovido pelo critério de antiguidade, 
o magistrado ocupou a vaga decorrente da 
aposentadoria da desembargadora Dulcina 
de Holanda Palhano.

Em 20 de janeiro do ano seguinte, Judi-
cael Sudário de Pinho faleceu aos 63 anos. 
Seu corpo foi velado na Sala de Sessões do 
TRT/CE, onde magistrados e servidores pu-
deram apresentar suas condolências à famí-
lia do desembargador.

Em quase 26 anos de magistratura tra-
balhista, Judicael Sudário de Pinho atuou 
em varas da Capital e do Interior do Ceará, 
tendo passagem por Juazeiro do Norte, So-
bral, Limoeiro do Norte, 1ª Vara do Trabalho 
de Fortaleza e Eusébio.



R
EV

IS
TA

 G
ES

TÃ
O

 2
01

8-
20

20

49

POSSE DO DESEMBARGADOR 
CLÓVIS VALENÇA ALVES FILHO

Clóvis Valença Alves Filho to-
mou posse no dia 28 de agos-
to de 2020 no cargo de de-
sembargador do TRT/CE. A 
cerimônia foi histórica, por ser 

o primeiro empossamento da Justiça do Tra-
balho do Ceará a ocorrer de modo virtual com 
transmissão ao vivo pelo canal do TRT/CE no 
Youtube. A solenidade contou com a presença 
de magistrados, servidores, familiares e do go-
vernador do Ceará, Camilo Santana.

Em seu discurso de posse, o novo desem-
bargador exaltou o papel da Justiça do Tra-
balho durante o período de isolamento social 
provocado pela pandemia do coronavírus. 

“Presto solidariedade aos mais de 100 mil 
mortos pela covid-19. Passamos por um mo-
mento muito delicado, mas deve-se ressaltar 
o papel da Justiça em garantir que contratos 
de trabalho sejam honrados, para o desen-
volvimento econômico do país”, afi rmou.

Nomeado desembargador pelo critério de 
merecimento e oriundo da 3ª Vara do Traba-
lho do Cariri, Clóvis Valença Filho é o primei-
ro magistrado a ser promovido ao segundo 
grau da Justiça do Trabalho do Ceará sem 
passar por nenhuma titularidade em varas 
da Capital. Ele ocupou a vaga decorrente do 
falecimento do desembargador Judicael Su-
dário de Pinho.
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CAMPANHAS DE SAÚDE

Com o intuito de cuidar da 
saúde de magistrados, ser-
vidores, terceirizados e esta-
giários, a Divisão de Saúde 
do TRT/CE promoveu diver-

sas campanhas e projetos durante o biênio 
2018-2020. As campanhas Janeiro Branco, 
Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novem-
bro Azul já integravam o calendário insti-
tucional anual, enquanto os projetos Saúde 
em Dia e Saúde Bucal ampliaram as ações 
em prol do bem-estar do corpo funcional.

Além disso, guias, vídeos e informativos 
foram elaborados durante o período da pan-
demia para orientar sobre a prevenção do 
coronavírus.
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Saúde Mental
Além dos atendimentos rotineiros na sede 

do TRT/CE e no Fórum da Capital, a Seção 
Psicossocial realizou visitas a varas do traba-
lho do interior e da Região Metropolitana. O 
trabalho desenvolvido consistiu em palestra 
sobre saúde mental, atendimento psicológico 
pontual e mapeamento de rede de cuidado 
da saúde mental da cidade visitada.

Saúde em Dia 
O projeto Saúde em Dia foi uma inicia-

tiva que estimulou o conhecimento, a pre-
venção e o controle de doenças crônicas não 
transmissíveis. Iniciadas em junho de 2019, 
as ações do projeto foram realizadas sema-
nalmente. Na programação, havia cuidados 
voltados para a hipertensão arterial e o dia-
betes. Foram realizados serviços de medição 
da pressão arterial, teste de glicemia capilar, 
verifi cação de peso e orientações sobre pre-
venção e controle dessas patologias.
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REUNIÃO DE CONJUNTURA 
ORÇAMENTÁRIA
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A Administração do TRT/
CE reuniu, em outubro 
de 2019, no auditório 
da Escola Judicial, ma-
gistrados e servidores do 

órgão para apresentar o contexto orça-
mentário da Justiça do Trabalho do Cea-
rá para o ano de 2020. O secretário-geral 
da Presidência, Fernando Freitas Lima, e 
a diretora-geral, Neiara Cysne Frota, fa-

laram sobre o impacto das medidas ado-
tadas em função da contenção de gastos.

Desde 2016, a Justiça do Trabalho tem 
passado por difi culdades orçamentárias. 
Naquele ano, houve um corte que repre-
sentou uma supressão de 90% nos inves-
timentos e de 30% nas verbas de custeio. 
Para amenizar a situação e não inviabilizar 
o funcionamento da instituição, foi apro-
vado um aporte para o orçamento do Judi-
ciário de 0,25%. No entanto, o Poder Exe-
cutivo deixou de fazer esse aporte a partir 
de 2020. Diante desse cenário, foram ne-
cessárias medidas para redução de gastos 
em alguns contratos, como os de ginástica 
laboral, vigilância e de estagiários.

“Entendemos que não há uma solu-
ção pronta para essa situação. Estamos 
colocando a realidade para que todos sai-
bam o que está acontecendo. Para cons-
truirmos uma solução razoável, temos 
que contar com a colaboração de todos”, 
ressaltou o presidente do TRT/CE, de-
sembargador Plauto Porto.



53

R
EV

IS
TA

 G
ES

TÃ
O

 2
01

8-
20

20

PROGRAMA DE ESTÁGIO DO 
TRT/CE É UM DOS MELHORES 
DO BRASIL

A Justiça do Trabalho do Ce-
ará fi cou na primeira colo-
cação do 11º Prêmio CIEE 
Melhores Programas de 
Estágio, ocorrido no dia 25 

de junho de 2020. O TRT/CE concorreu na 
categoria das Organizações Públicas Fede-
rais e do Poder Judiciário. Participaram do 
ranking 719 empresas e órgãos públicos de 
todo o Brasil. 

O resultado foi auferido por meio de pes-
quisa. Responderam ao questionário cerca de 
17 mil estagiários de nível médio ou técnico 
e superior em todo o país. Os mais de 300 
estagiários da Justiça do Trabalho do Ceará 
também participaram da avaliação, que re-
velou que 72% dos respondentes ajudam no 
sustento da família e 67% pertencem a famí-
lias que ganham até três salários mínimos.

A cerimônia de premiação aconteceu vir-
tualmente. O TRT/CE recebeu um troféu e 
selo de reconhecimento de organização que 
oferece programa de estágio de excelência.oferece programa de estágio de excelência.
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COMBATE AO 
ASSÉDIO MORAL

A prática de assédio moral 
pode causar transtornos 
mentais e comportamentais 
em trabalhadores e gerar 
danos irreversíveis à saúde 

de profi ssionais. Para enfrentar esse mal, 
em 2019 o TRT/CE instituiu o Comitê de 
Combate ao Assédio Moral, formado por in-
tegrantes da Gestão 2018-2020, da Amatra 
VII e do Sindissétima.

Como uma das primeiras ações do gru-
po, houve a divulgação da campanha “Pare 
e Repare: Por um Ambiente de Trabalho 
Mais Positivo”, produzida pelo Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho. A campanha 
educativa contou com vídeos e uma cartilha, 
que abordou os diferentes tipos de assédio 
moral, retratou as situações mais comuns na 
rotina de trabalho e listou as possíveis cau-
sas e consequências desse tipo de conduta. 

Em junho de 2019, foi exibida uma edi-
ção especial do programa de TV do TRT/CE 
com o tema “Prevenção ao Assédio Moral”. 
Produzido pela Divisão de Comunicação So-
cial, o programa foi veiculado nas emissoras 
públicas TV Ceará e TV Fortaleza, além de 
fi car disponível no YouTube.
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Semana de 
Combate ao 
Assédio Moral 

Em maio de 2020, o TRT/CE 
preparou uma série de ações 
para a Semana de Combate 
ao Assédio Moral. Em uma 
roda de conversa telepresen-

cial, o presidente do Sindissétima, Charles 
Bruxel, e o diretor de Informações Fun-
cionais do TRT/CE, Luiz Carlos Machado, 
apresentaram os principais pontos e tiraram 
dúvidas sobre a Resolução TRT7 nº 9/2019, 

que instituiu a Política de Prevenção e Com-
bate ao Assédio Moral no âmbito da Justiça 
do Trabalho do Ceará.

Em dois outros eventos on-line transmi-
tidos pelo canal do TRT/CE no Youtube, um 
debate com os juízes do trabalho Ronaldo 
Feitosa e Daniela Pinheiro abordou os aspec-
tos legais ligados ao tema, e a palestra “Tele-
trabalho e Assédio Moral”, ministrada pelos 
professores Regina Heloisa Maciel e Carlos 
Victor Leal Aderaldo, tratou dos aspectos 
psicológicos envolvidos no assunto.

Uma série especial do programa de rá-
dio do TRT/CE completou as ações da Se-
mana. Foram dez edições nas quais a juíza 
do trabalho Naira Alencar respondeu aspec-
tos básicos sobre o tema. O Minuto do Tra-
balho foi veiculado nas rádios Terra do Sol e 
FM Dom Bosco, além de fi carem disponíveis 
na plataforma SoundCloud.
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PROGRAMA DE PREMIAÇÃO

Em de agosto de 2020, o TRT/CE lançou 
novo programa de premiação voltado para 
magistrados, servidores e unidades judiciais 
e administrativas da Justiça do Trabalho do 
Ceará. As modalidades de honrarias têm en-

tre seus objetivos estimular o desenvolvimento de compe-
tências, a melhoria do desempenho, a motivação e o com-
prometimento do corpo funcional com a instituição, bem 
como favorecer o alcance dos resultados organizacionais.

Integram o programa os prêmios Excelência Funcional 
por Reconhecimento entre Pares, 
Alta Performance, Sustentabilida-
de, Prata da Casa, além de home-
nagem a aposentados. 

A premiação ocorrerá a cada 
biênio. A primeira edição da ceri-
mônia foi realizada por videoconfe-
rência em 18 de dezembro de 2020. 
Os agraciados receberam diplomas, 
placas e medalhas.

Campanha 
“O TRT7 Somos Todos Nós”

Para marcar o 1º ano da Gestão 
2018-2020, a Presidência do TRT/
CE lançou a campanha “O TRT7 so-
mos todos nós”, cujo objetivo foi a 
valorização do corpo funcional. Foi 

produzida uma série de nove vídeos. Cada edição 
apresentou um testemunho com motivações, de-
safi os e realizações pessoais no ambiente de tra-
balho. Prestaram depoimentos magistrados, ser-
vidores das áreas administrativa e judiciária, da 
primeira e da segunda instância. A produção au-
diovisual coube à Divisão de Comunicação Social.

Além da homenagem ao protagonista de 
cada edição, a campanha ajudou a explicar as 
funções institucionais dos mais variados setores 
do TRT/CE e a fortalecer a cultura organizacio-
nal. Os vídeos foram disponibilizados no Youtu-
be e divulgados na intranet.
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REFORMAS DOS 
ANEXOS 1 E 2

A Ordem de Serviço para 
reforma das fachadas 
dos prédios Anexos 1 e 
2 foi assinada no dia 10 
de setembro de 2018. 

As obras aconteceram nas fachadas lo-
calizadas nas ruas Desembargador Leite 
Albuquerque e Vicente Leite, com a subs-
tituição do forro externo dos pavimentos 
mezanino e térreo. As intervenções fo-
ram necessárias para eliminar vazamen-
tos durante períodos chuvosos, além de 
propiciar a modernização dos dois edifí-
cios do complexo sede do TRT/CE.

No Anexo 2, foram substituídas as 
antigas esquadrias externas de alumínio, 
as lajes expostas foram impermeabiliza-
das e a pintura externa de todas as faces 
do prédio foi refeita.

Na oportunidade,  também foi execu-
tada a construção da Estação de Coleta 
Seletiva, bem como reformados os ba-
nheiros e a guarita da entrada de veículos 
da Rua Coronel Linhares.



SALA DO TRABALHO 
DECENTE É INAUGURADA

O TRT/CE ganhou novo es-
paço de convivência para 
as gestões regionais dos 
Programas Trabalho Segu-
ro (PTS), de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendi-
zagem (PCTI) e de Combate ao Trabalho Es-
cravo (PCTE). Batizada de Sala do Trabalho 
Decente, o ambiente foi inaugurado no dia 
19 de setembro de 2018, no térreo da casa-
sede do TRT/CE, com a presença do gestor 
nacional do Programa Trabalho Seguro, de-
sembargador Sebastião Geraldo de Oliveira 
(TRT da 3ª Região – Minas Gerais), e do pre-
sidente do TRT/CE, desembargador Plauto 
Porto.

Com obras de recuperação e defi nição de 
novo layout, a sala ganhou novas iluminação 
e pintura, teve o piso de carpete trocado por 
piso vinílico e recebeu novo mobiliário. Ago-
ra, o local passa a ter ambientes para reunião 
e estações de trabalho adequados.

Durante a cerimônia de inauguração, o 
gestor regional do PTS, desembargador Fran-
cisco José Gomes da Silva, afi rmou que o es-
paço é um ganho para a comunidade. “Esta 
sala tem o objetivo de promover uma maior 
interação entre os servidores e coordenado-

res responsáveis pelos programas e melhorar 
a relação destes com a sociedade”, declarou 
em discurso. O magistrado ressaltou que a 
obra de recuperação da sala teve início na 
gestão da desembargadora Maria José Girão 
à frente da Presidência do TRT/CE.

sala tem o objetivo de promover uma maior 
interação entre os servidores e coordenado- à frente da Presidência do TRT/CE.
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BANHEIROS PARA CICLISTAS
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RESTAURANTE DO FÓRUM 
AUTRAN NUNES

O Fórum Autran Nunes passou a contar com novo 
restaurante desde 4 de novembro de 2019. 
Segundo Vilebaldo Barbosa, chefe da Divisão 
Administrativa e Judiciária do Fórum Autran 
Nunes, a inauguração desse espaço supre uma 

necessidade antiga dos servidores, jurisdicionados e advoga-
dos, pois alia conforto e segurança para quem quer reali-

zar refeições nas dependências do Fórum.
A concretização de um ambiente gastronômico no 

Fórum Autran Nunes é resultado de solicitação do 
Sindicato dos Servidores da Sétima Região – Sin-
dissétima. O novo restaurante está situado no 4º 
andar do Edifício Manoel Arízio de Castro, junta-
mente com um espaço de convivência.

Magistrados, servidores, 
funcionários terceiriza-
dos e estagiários ciclis-
tas da Justiça do Traba-
lho do Ceará passaram 

a dispor de um novo espaço para usar antes 
e/ou após se aventurarem na pedalagem. 
O TRT/CE oferece, desde de abril de 2019, 
especialmente para eles, banheiros compos-
tos de três boxes, dois deles com chuvei-
ros e prateleiras, banco, pia e espelho. As 
instalações, localizadas ao lado da guarita 
da Rua Coronel Linhares e por trás da sala 
sede do Sindissétima, foram adaptadas com 
a proposta de atender demanda antiga das 
pessoas que utilizam bicicleta como meio de 
transporte ao trabalho.



PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA NA 
CASA-SEDE

Cadeirantes, gestantes, idosos ou quaisquer pessoas 
com mobilidade reduzida ganharam uma estrutu-
ra para facilitar o deslocamento dentro da casa-se-
de da Justiça do Trabalho do Ceará, em Fortaleza. 
No dia 7 de janeiro de 2020, foi aberta ao uso do 

público uma plataforma elevatória no local. A instalação da peça 
fez parte das obras de reforma que o TRT/CE executou em 2019 
para implementar maior acessibilidade às suas dependências.

A plataforma elevatória está instalada ao lado da escadaria 
que fi ca à esquerda da entrada principal da Sala de Sessões do 
Tribunal Pleno e realiza o percurso entre o térreo e o primeiro pa-
vimento da casa, e vice-versa. Antes da reforma, a edifi cação, da-
tada da década de 1940, não oferecia essa facilidade, e o desloca-
mento entre os pavimentos era feito exclusivamente por escadas.
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ESPAÇO PARA GUARDA DE 
PROCESSOS ARQUIVADOS 

O presidente do TRT/CE, 
desembargador Plauto Por-
to, inaugurou, no dia 14 de no-
vembro de 2019, espaço destinado 
ao acervo arquivístico de processos 

judiciais e administrativos do TRT/CE. O novo prédio faz 
parte do complexo do Fórum Autran Nunes, que fi ca no Cen-
tro de Fortaleza, e está equipado com modernos equipamen-
tos para guarda e conservação de processos físicos arquivados.

“A proximidade do acervo processual, sem dúvidas, trará 
benefícios às unidades jurisdicionais, servidores, advogados,
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pois proporcionará consultas 
imediatas com menos desper-

dício de energia e tempo”, afi rmou 
o presidente do TRT/CE. O magistrado 

ressaltou que, anteriormente, os processos 
arquivados fi cavam armazenados em um galpão 

alugado, localizado em um bairro distante das insta-
lações da Justiça do Trabalho do Ceará, e não possuía re-

quisitos técnicos apropriados para a guarda dos documentos.
 O novo espaço de 300 metros quadrados, equi-

pado com 332 estantes de metal, abriga cerca de 250 mil 
processos. O galpão metálico projetado pela Divisão de Ma-

nutenção e Projetos do TRT/CE recebeu telhas termoacústicas e trans-
lúcidas para aproveitamento da iluminação natural e economia de ener-

gia elétrica, além de equipamentos de segurança e combate a incêndios.

R
EV

IS
TA

 G
ES

TÃ
O

 2
01

9-
20

20

63

processos. O galpão metálico projetado pela Divisão de Ma-
nutenção e Projetos do TRT/CE recebeu telhas termoacústicas e trans-

lúcidas para aproveitamento da iluminação natural e economia de ener-
gia elétrica, além de equipamentos de segurança e combate a incêndios.



R
EV

IS
TA

 G
ES

TÃ
O

 2
01

8-
20

20

64

No dia 13 de dezembro 
de 2019, a Sala de 
Sessões do Pleno do 
TRT/CE foi reinaugu-
rada após conclusão 

de reforma para implementos de equi-
pamentos de acessibilidade. As obras 
foram necessárias para atender normas 
de acessibilidade na área de julgamen-
to, que passou a ter rampas nas laterais 
e espaço aumentado para livre circula-
ção de cadeirantes. Um divisor de fl uxo 
de vidro também foi acrescentado no 
layout da sala.

Além dessa mudança estrutural, o 
piso, as mesas e o sistema de som foram 
trocados, paredes foram pintadas e foram 
refeitas as instalações elétricas e lógicas. 
O banheiro da Sala de Sessões e a antes-
sala de espera também receberam obras 
para permitir o uso por cadeirantes.

ACESSIBILIDADE NA 
SALA DE SESSÕES
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O corregedor-ge-
ral da Justiça 
do Trabalho, 
ministro Lélio 
Bentes Corrêa, 

visitou, no dia 23 de agosto de 
2018, a Associação de Catadores 
do Jangurussu (Ascajan). Em For-
taleza para correição ordinária no 
TRT/CE, o ministro foi conhecer 
o grupo que mantém termo de 
compromisso com a Justiça do 
Trabalho do Ceará para coletar 
material reciclável descartado 
pelo órgão.

Na Ascajan, o material recolhi-
do no TRT/CE passa por triagem 
para separação (entre vidro, papel/
papelão, alumínio/metal e plásti-
co/pet), prensagem e, por fi m, é 
vendido a indústrias de reciclagem. 

O ministro, seus assesso-
res e a coordenadora do Nú-
cleo de Responsabilidade So-
cioambiental da Justiça do 
Trabalho do Ceará (Ecosétima), 

CORREGEDOR-GERAL VISITA
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

Silvana Dias, foram recebidos por Sebastiana 
do Carmo Alves, coordenadora da Ascajan, e 
pela assistente social Liana Matos. O grupo vi-
sitou as instalações do galpão de separação de 
resíduos e participou de uma assembleia com os 
associados presentes.

Para o corregedor, a experiência revela a im-
portância institucional da parceria do TRT/CE 
com a Ascajan. “Pude identifi car que a Justiça do 
Trabalho do Ceará está comprometida com uma 
iniciativa de promoção da cidadania de grupos 
vulnerabilizados”, declarou o ministro.
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TRT/CE É 7º LUGAR NO 
RANKING DE BOAS PRÁTICAS

O TRT/CE fi gurou em 7º no 
ranking das instituições do 
Poder Judiciário que reúne 
boas práticas dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS), que devem ser implementa-
dos por todos os países até 2030, segundo a 
ONU. Os dados foram apresentados durante 
o VI Seminário de Planejamento Estratégico 
Sustentável do Poder Judiciário, em Brasília 
(DF), nos dias 26 e 27 de junho de 2019.

Conforme a servidora Deven Miller, inte-
grante do Núcleo de Responsabilidade Socio-
ambiental do TRT/CE (Ecosétima), a Justiça 
do Trabalho do Ceará catalogou 23 ações no 
ranking, entre elas a coleta seletiva de material 
reciclável destinada a associações de catadores, 
o Projeto Fada Madrinha e o Projeto Integrar.

1º) TRF5: 96

2º) TJMS: 54

3º) TRE-MG: 34

4º) TJMT: 33

5º) TRT12: 31

6º) TRT15: 29

7º) TRT7: 23

GARANTIA 
DO USO DO 

NOME SOCIAL A 
PESSOAS TRANS

Em 2020, o TRT/CE lançou a 
cartilha “Garantia do uso do 
nome social às pessoas trans, 
travestis e transexuais na Jus-
tiça do Trabalho do Ceará”. A 

divulgação do material marcou ação pelo 
Dia Internacional da Luta contra a Homofo-
bia e Transfobia, celebrado em 17 de maio. 
O conteúdo foi elaborado pela Divisão de 
Saúde, sob coordenação da Secretaria-Ge-
ral da Presidência do TRT/CE, e está dispo-
nível no site do órgão.

Segundo a cartilha, o nome social, mais 

do que a forma como a pessoa trans se re-
conhece, é uma característica constitutiva 
de sua identidade de gênero que deve ser 
respeitada, com base no fundamento cons-
titucional da dignidade da pessoa humana.

A publicação enumera algumas orienta-
ções para qualifi car o atendimento prestado 
pelo corpo funcional da Justiça do Trabalho 
do Ceará às pessoas trans, travestis e transe-
xuais, sejam elas o público jurisdicionado ou 
qualquer magistrado, servidor, estagiário ou 
funcionário terceirizado.
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CAMPANHAS DE DOAÇÃO

Campanhas solidárias são ações 
corriqueiras do Núcleo de Res-
ponsabilidade Socioambiental 
do TRT/CE (Ecosétima). Para 
marcar o Dia Nacional do Vo-

luntariado, comemorado em 28 de agosto, a 
unidade promoveu, em 2018, uma campanha 
de doação de leite em pó. O alimento arreca-
dado entre magistrados, servidores e estagiá-
rios foi entregue ao Iprede, organização de-
dicada a promover a nutrição de crianças em 
situação de exclusão e pobreza.

No início de cada ano, também ocorrem 
as campanhas do desapego, quando as pes-
soas são convidadas a doarem roupas, cal-
çados, acessórios e utensílios domésticos em 
bom estado de conservação. A ação, ocorri-
da em 2019 e em 2020, angariou material 
para ser comercializado em um bazar na As-
sociação de Catadores do Jangurussu. 

Tampas plásti cas 
Desde julho de 2019, os lacres plásticos 

dos garrafões de água que abastecem a Justi-
ça do Trabalho do Ceará têm destino adequa-
do. Por iniciativa da Ecosétima, funcionários 
terceirizados da capatazia recolhem os objetos 
para serem doados ao Lar Torres de Melo (ins-
tituição sem fi ns lucrativos que cuida de idosos 
carentes), para posterior venda e reciclagem.

Alimentos 
Em 29 de setembro de 2019, Dia do Migrante e do Refugiado, a 

Ecosétima fez campanha de arrecadação de alimentos não perecí-
veis em favor de migrantes refugiados em Fortaleza. As doações 
foram entregues no Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja, onde 
funciona o Serviço Pastoral do Migrante.

Já em 2020, durante o isolamento social da pandemia 
do coronavírus, a Ecosétima uniu-se ao Comitê de Qualida-
de de Vida e ao Projeto Fada Madrinha na campanha “TRT7 
Solidário”. Magistrados e servidores foram convidados a 
doar quantias em dinheiro para compra de cestas básicas 
para ajudar grupos de pessoas envolvidas com o TRT/CE que 
passavam por difi culdades fi nanceiras, como os funcionários 
terceirizados e estagiários que tiveram seus contratos suspensos 
e os catadores de materiais recicláveis.
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ANIMAIS 
ABANDONADOS 
RECEBEM 
RAÇÃO E 
MEDICAMENTOS

Com o intuito de esti-
mular ações de respon-
sabilidade social entre 
magistrados, servido-
res, funcionários tercei-

rizados e estagiários, a Justiça do Tra-
balho do Ceará lançou campanha de 
apoio à ONG Santuário Coisas Lindas, 
instituição que acolhe e abriga animais 
abandonados em situação de risco. A 
entidade recebeu doações de ração, co-
medouros, medicamentos, itens de hi-
giene animal, lençóis ou toalhas usadas 
e material de limpeza. A iniciativa foi 
parte das ações da Semana de Respon-
sabilidade Social, realizada na segunda 
semana de abril de 2019.

Há mais de quatro anos, o Santuário Coi-
sas Lindas cuida de cerca de 200 animais, 
dentre cães, gatos, pássaros, coelhos, porqui-
nhos-da-índia, carneiros e jumentos, numa 
chácara com aproximadamente 1.000 m², lo-
calizada em Caucaia. “Quando acolhemos um 
novo animal, ele recebe consulta veterinária, 
é vacinado, vermifugado, castrado, amado e 
bem alimentado. Muitos chegam em situação 
lastimável, extremamente deprimidos, mal-
tratados, amedrontados e desnutridos”, con-
ta Ana Elizabeth Brasil, fundadora da ONG e 
servidora da Divisão Administrativa e Judici-
ária do Fórum Autran Nunes. Além de trata-
mento e acolhimento dos animais, o Santuá-
rio Coisas Lindas também aceita interessados 
em adotar os bichinhos.

69
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

“Como estabelecer metas e indi-
cadores do Poder Judiciário que 
se relacionam com as metas da 
Agenda 2030 da Organização 
das Nações Unidas (ONU)”? Esta 

foi a questão principal discutida na abertura 
da Semana do Meio Ambiente, no dia 31 de 
maio de 2019, no auditório da Escola Judi-
cial do TRT/CE. A palestra foi guiada pelo 
conselheiro do Conselho Nacional de Justi-
ça Valdetário Monteiro e teve como público 
magistrados, advogados, servidores e estagi-
ários da Justiça do Trabalho e convidados de 
outras instituições federais e estaduais.

Ecos do Ceará
Na ocasião, oito instituições federais e 

estaduais assinaram Protocolo de Coopera-
ção Técnica com o objetivo de implementar 
programas e ações de responsabilidade so-
cioambiental. A iniciativa busca a integra-
ção dos órgãos para implementar políticas 
permanentes em defesa do meio ambiente, 

por meio do Comitê de Trabalho Interinsti-
tucional batizado de Ecos do Ceará.

Para o presidente do TRT/CE, desem-
bargador Plauto Porto, a preocupação com a 
proteção do meio ambiente e a preservação 
do planeta é um dever constitucional. “Os 
importantes órgãos que aqui se encontram 
saem à frente, unindo conhecimento e com-
partilhando boas práticas de responsabilida-
de socioambiental em prol do desenvolvi-
mento humano”, afi rmou.
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O ECOS DO CEARÁ 
É FORMADO POR:

TRT/CE
TRE-CE
JFCE
TJCE

MPF-CE
MPT-CE
MPCE
UFC

O encerramento da Semana do Meio 
Ambiente ocorreu no dia 1º de junho, na 
Praia dos Crush, em Fortaleza. Voluntá-
rios de vários órgãos públicos parceiros 
participaram de um mutirão de limpeza 
para retirar lixo da areia e conscientizar 
a população sobre os perigos do descarte 
incorreto de resíduos nas praias, o que 
pode chegar a causar morte de animais 
marinhos e degradação de ecossistemas.
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PROJETO FADA MADRINHA 
GERA OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO PARA 
ESTUDANTES

Por meio de Ato da Presidência 
do TRT/CE, em dezembro de 
2018 o Projeto Fada Madri-
nha foi institucionalizado na 
Justiça do Trabalho do Ceará. 

A iniciativa tem a fi nalidade de promo-
ver a inserção de estagiários de nível médio 
do órgão no mercado de trabalho e funcio-
nava desde 2016. Com a regulamentação, 
passou a atuar por um Comitê Gestor.

2018: 08

2019: 24

2020: 23

QUANTIDADE DE JOVENS 
FORMADOS PELO 

PROJETO FADA MADRINHA

Os estudantes inscritos no projeto par-
ticipam de uma série de ofi cinas e cursos 
rápidos de capacitação com o objetivo de 
aumentar suas chances de empregabilidade 
após o encerramento de seus contratos de 
estágio no TRT/CE.

“A institucionalização trouxe visibilida-
de e credibilidade ao projeto, especialmente 
para realização de parcerias com outras ins-
tituições”, avalia Jamile Ipiranga, membro 
do Comitê. Segundo a servidora, 55 jovens 
já foram benefi ciados pelo projeto, desde 
sua criação.

O Projeto Fada Madrinha foi lançado ofi -
cialmente no dia 22 de março de 2019, com 
um ciclo de palestras sobre o mercado de tra-
balho no Brasil, voltado para os estagiários 
do TRT/CE. O encontro aconteceu no Fórum 
Autran Nunes, com a presença do desembar-
gador Plauto Porto, presidente do órgão.
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Ações sociais 
Como forma de contrapartida, o Projeto 

Fada Madrinha incentiva a participação dos es-
tagiários em ações sociais. Em junho de 2019, 
a ação social reuniu estagiários e servidores na 
Associação Nossa Senhora da Paz (Anspaz), 
instituição que desenvolve trabalho de inclusão 
e educação social e espiritual a crianças, adoles-
centes e adultos em situação de risco. 

Houve entrega de alimentos, produtos 
de limpeza e higiene pessoal, roupas, sapa-
tos e brinquedos, doados por servidores e 
magistrados do TRT/CE. Além disso, lanche, 
pintura, desenho e jogo de futebol integra-
ram os visitantes e os jovens da instituição 
numa manhã de lazer e serviços.

Em dezembro do mesmo ano, o grupo 
visitou o Coral Dona Lúcia, projeto que pro-
move aulas de música para crianças e ado-
lescentes da comunidade da Aerolândia, 
periferia de Fortaleza. Houve entrega de ins-
trumentos musicais doados por magistrados 
e servidores do TRT/CE, que benefi ciaram 
os 26 jovens do coral.

Em 2020, em decorrência da pandemia 
do coronavírus, os estagiários participaram 
de capacitações virtuais. Foram realizadas 
ações sociais a partir de doações para a As-
sociação dos Catadores do Jangurussu (As-
cajan), ONG Santuário Coisas Lindas, Obra 
Lúmen e Fundação Terra.
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ENTIDADES SÃO 
BENEFICIADAS COM 
DOAÇÃO DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS

ENTIDADES SÃO 
BENEFICIADAS COM 
DOAÇÃO DE MATERIAIS 
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Com o objetivo de aperfeiçoar con-
tinuamente sua política de gestão 
de resíduos e de responsabilidade 
socioambiental, o TRT/CE fi rmou 
compromisso com duas entidades 

para doação de materiais recicláveis (papel, pape-
lão e plástico). A Sociedade Comunitária de Reci-
clagem de Lixo do Pirambu (Socrelp) e a Associa-
ção de Catadores do Jangurussu (Ascajan) deverão 
coletar os itens descartados pela Justiça do Traba-
lho do Ceará para fi ns de reciclagem pele período 
de seis meses, prorrogáveis por até dois anos. Os 
termos de compromisso foram assinados pelo pre-
sidente do TRT/CE, desembargador Plauto Porto, 
no dia 16 de dezembro de 2020.

Ambas entidades já vinham recebendo doa-
ção de materiais recicláveis do TRT/CE nos últi-
mos anos. A cada dois anos, é lançado edital para 
cadastramento das instituições benefi ciadas, e a 
Socrelp e a Ascajan conseguiram alcançar, mais 
uma vez, habilitação para fi rmarem os termos de 
compromisso.

Segundo Silvana Dias, coordenadora do Nú-
cleo de Responsabilidade Socioambiental do 
TRT/CE (Ecosétima), a coleta seletiva solidária é 
uma das prioridades do Plano de Logística Sus-
tentável do órgão, de forma a atender a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. “Daí a importância 
de cada magistrado, servidor, estagiário e tercei-
rizado fazer sua parte e separar os resíduos re-
cicláveis do lixo, fazendo o descarte adequado”, 
ressalta a servidora.

QUANTIDADE DE 
MATERIAL RECICLÁVEL 

DOADO
2018: 14,3 toneladas
2019: 14,2 toneladas
2020: 9,7 toneladas
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APADRINHAMENTO 
DE CRIANÇAS

Tradicionalmente em dezem-
bro, a Justiça do Trabalho 
do Ceará lança campanha 
de apadrinhamento de fi -
lhos e netos de seus fun-

cionários terceirizados e de catadores de 
material reciclável do Jangurussu. Magis-
trados e servidores dão as mãos para ga-
rantir o presente de Natal de aproximada-
mente 270 crianças.

Anualmente, a Administração do TRT/
CE, através da Ecosétima, organiza uma 
festa de Natal na Associação dos Catado-
res do Jangurussu, com a participação dos 
associados e suas famílias. Em 2020, em 
razão da pandemia do coronavírus, não 
houve a festa de entrega, mas a doação dos 
brinquedos foi garantida.
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Cestas básicas 
Também ao fi nal do ano, funcionários que 

prestam serviços ao TRT/CE recebem cestas bá-
sicas, fruto de doação fi nanceira dos diretores do 
órgão. Servidores da Justiça do Trabalho reali-
zam a entrega dos alimentos na sede e no Fórum 
Autran Nunes. A tradição mantém-se há mais de 
10 anos, benefi ciando cerca de 100 funcionários 
dos setores de limpeza, capatazia, copa, seguran-
ça e manutenção de ar condicionado.
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TRT/CE É DESTAQUE NO 
BALANÇO SOCIOAMBIENTAL
DO PODER JUDICIÁRIO

O TRT/CE obteve resultados ex-
pressivos no 4º Balanço Socio-
ambiental do Poder Judiciário, 
documento elaborado anual-
mente pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ). Entre outros avanços, a 
Justiça do Trabalho do Ceará ganhou desta-
que por conseguir o 1º lugar entre os TRTs 
de médio porte no quesito “Redução de Con-
sumo de Papel” (1,7 resmas per capita). Os 
dados são referentes ao ano de 2019.

Além disso, o TRT/CE também obteve o 
1º lugar entre os TRTs de médio porte na ca-
tegoria “Quantidade de Ações de Qualidade 
de Vida”; ao todo, o Regional cearense somou 
33 ações. A Justiça Trabalhista do Ceará con-
seguiu, também, um Índice de Desempenho 
de Sustentabilidade (IDS) de 62%, o 7º entre 
todos os TRTs do Brasil. Ainda, o TRT/CE não 
registrou despesas com telefonia móvel.

O Balanço Socioambiental do Poder Ju-
diciário tem o objetivo de monitorar a execu-
ção dos Planos de Logística Sustentável (PLS) 
pelos tribunais e conselhos judiciais de todo 
o país, promovendo refl exões sobre maneiras 
de contribuição dos órgãos da Justiça com 
as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e da Agenda 2030 da Or-
ganização das Nações Unidas (ONU).
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PROGRAMAS 
NACIONAIS 

80 -  Semana da Aprendizagem
82 -  Abril Verde
83 -  Prêmio Combate ao Trabalho 

Infantil
84 -  Dia Mundial de Combate ao 

Trabalho Infantil
86 -  Parceria com a Escola de 

Gastronomia Social Ivens Dias 
Branco

88 -  Combate ao Trabalho Infantil 
na Pandemia

89 -  Exposições em Shoppings 
Centers

90 -  Ceará Sporting Club Engaja-
Se no Combate Ao Trabalho 
Infantil

91 -  Trabalho Seguro e Home Offi  ce
91 -  Webinar Sobre Saúde e 

Segurança do Trabalho 
92 -  Fórum de Saúde e Segurança no 

Trabalho
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Parti ciparam 
das ati vidades 
cerca de 440 
pessoas, 
entre 380 
jovens e 60 
empresários

Em solenidade que con-
tou com a presença do 
ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho 
Lélio Bentes Corrêa, a 

Semana Nacional da Aprendizagem 
de 2018 encerrou sua programação 
no dia 20 de agosto, no Fórum Au-
tran Nunes, em Fortaleza. Desde o dia 
13 de agosto, o TRT/CE, em parceria 
com outros órgãos, promoveu pales-
tras, exibição de vídeos, audiências 
públicas, ofi cinas e exposições, com o 
objetivo de colaborar para o aumento 
do número de aprendizes nas empre-
sas e combater o trabalho infantil. 

Para a desembargadora Regina 
Gláucia Nepomuceno, uma das gesto-
ras regionais do Programa de Comba-
te ao Trabalho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem (PCTI) da Justiça do 
Trabalho do Ceará, o apelo da Semana 
é dirigido especialmente aos empresá-
rios, para que cumpram a cota legal de 

SEMANA DA APRENDIZAGEM
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contratação de jovens aprendizes. “Se 
cada empregador do país der oportu-
nidade a um jovem, teremos um Brasil 
melhor”, declarou a magistrada du-
rante o evento de encerramento.

O ministro Lélio Bentes Corrêa 
enalteceu o caráter social que a Jus-
tiça do Trabalho apresenta ao pro-
mover a Semana da Aprendizagem. 
“É gratificante perceber que cada 
vez mais nossa instituição sai dos 
gabinetes e audiências para de-
sempenhar ações que levam à so-
ciedade os valores da cidadania”, 
afirmou o ministro.

Na ocasião, o presidente do TRT/
CE, desembargador Plauto Porto, e 
a presidente da Associação para o 
Desenvolvimento dos Municípios do 
Estado do Ceará, Rosmari Holanda, 
assinaram protocolo técnico visando 
ao estabelecimento de cooperação 
acadêmica, científi ca, tecnológica e 
cultural de natureza multidisciplinar 
em prol da erradicação do trabalho 
infantil e da adequada profi ssionali-
zação do adolescente.
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ABRIL VERDE 

Para celebrar a campanha 
“Abril Verde”, a Justiça do 
Trabalho do Ceará promoveu 
um ato público na Praça do 
Ferreira, Centro de Fortaleza, 

no dia 25 de abril de 2019. O evento envol-
veu diversos órgãos e instituições parceiras 
e contou com atividades de prestação de 
serviços jurídicos e de saúde à população, 
caminhada e distribuição de material infor-
mativo. A campanha faz alusão à data 28 de 
abril, Dia Nacional em Memória das Vítimas 
de Acidentes e Doenças do Trabalho.

Aferição de pressão arterial, medição de 
IMC (índice de massa corporal), orientações 
posturais, avaliação de LER/DORT (lesões 
por esforço repetitivo / distúrbio osteomus-
cular relacionado ao trabalho), massotera-
pia, orientações de combate ao mosquito da 
dengue e distribuição de preservativos esti-
veram entre os serviços ofertados.

Já em 2020, a campanha aconteceu ape-
nas virtualmente, em razão da pandemia do 
coronavírus. As sedes do time Fortaleza e da 
Federação Cearense de Futebol tiveram suas 
fachadas iluminadas na cor verde; já os ti-

mes Ceará e Ferroviário fi zeram publicações 
temáticas em suas redes sociais. A iniciati-
va foi capitaneada pela Gestão Regional do 
Programa Trabalho Seguro.
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PRÊMIO COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL

Em 2019, a Gestão Regional do 
Programa de Combate ao Tra-
balho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem (PCTI) pro-
moveu uma concurso cultu-

ral voltado para os estagiários da Justiça do 
Trabalho do Ceará, cujo objetivo foi escolher 
a imagem para ilustrar a campanha do TRT/
CE para o Dia Mundial de Combate ao Tra-
balho Infantil, celebrado em 12 de junho.

Na primeira fase, jurados convidados 
avaliaram todos os 36 trabalhos inscritos. 
Os cinco trabalhos com melhores notas se-
guiram para a segunda fase, com votação de 
júri popular (servidores, magistrados e esta-
giários) pela intranet do TRT/CE.

As identidades dos cinco fi nalistas do 
Prêmio Combate ao Trabalho Infantil fo-
ram reveladas no dia 21 de maio, durante 
cerimônia na Sala de Sessões do Pleno, na 
sede do TRT/CE. Levi Holanda, lotado na 
Escola Judicial, foi o vencedor, sendo pre-
miado com um notebook. Os demais fi nalis-
tas ganharam tablets e kits com publicações 
impressas, camisa, boné, squeeze, caneta e 
pen drive. Os eletrônicos foram doados pela 
Amatra7 e pelo Sindissétima.

A ideia da realização do concurso nas-
ceu da necessidade de engajar os estagiários 
como parceiros no combate ao trabalho in-
fantil, afi rmou a juíza do trabalho Karla Yacy, 
uma das gestoras regionais do PCTI. “Com 
este concurso, conseguimos formar multi-
plicadores em suas famílias, nos locais onde 
estudam e em suas comunidades. Como a 
questão do trabalho infantil é um problema 
cultural, quanto mais agentes engajados em 
disseminar a necessidade de combater essa 
forma de exploração, mais isso enriquece a 
razão de ser do nosso Programa”, declarou.
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A A Gestão Regional do Pro-
grama de Combate ao Tra-
balho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem (PCTI) da 
Justiça do Trabalho do Ceará 

programou em 2019 diversas atividades para 
marcar o Dia Mundial de Combate ao Traba-
lho Infantil, 12 de junho. Houve ações de di-
vulgação com distribuição de material educa-
tivo, participação em eventos na Assembleia 
Legislativa do Ceará e na Câmara Municipal 
de Fortaleza, além de exibição de faixa publi-
citária durante jogo de futebol no estádio Castelão.

Advogados e o público que frequentaram as varas do trabalho da capital e interior do 
Estado na data receberam material de divulgação da campanha (adesivos, informativos, 
cartilha e folder). A iniciativa teve a participação de agentes de proteção da Prefeitura Mu-
nicipal de Fortaleza.

Também como parte da 
campanha, o TRT/CE 
realizou ação junto à 
população de Fortale-
za com o objetivo de 

chamar atenção para o tema. Foi re-
alizada distribuição de material edu-

cativo e de adesivos em instituições e 
sinais de trânsito.

Parceira da Justiça do Trabalho 
do Ceará nas ações, a Secretaria de 
Direitos Humanos e Desenvolvimen-
to Social (SDHDS) participou do 
“adesivaço” ocorrido nas imediações 
da sede do TRT/CE, na Aldeota. O 
gestor da pasta, Elpídio Nogueira, 

“ADESIVAÇO”

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL
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distribuiu pessoalmente na rua o material da campanha, ao lado da equipe do Pro-
grama. “Fiquei muito feliz em conhecer as iniciativas que a Justiça do Trabalho vem 
fazendo no combate ao trabalho infantil. O material educativo utilizado é muito 
rico. Vamos utilizá-lo em algumas escolas de Fortaleza”, afi rmou o secretário.

DEBATE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

“Criança não deve 
trabalhar, infân-
cia é para sonhar” 
foi o tema da reu-
nião da Comissão 

da Infância e Adolescência 
da Assembleia Legislativa  do 
Ceará, no dia 11 de junho. A 
juíza Karla Yacy, gestora re-
gional do PCTI, representou 
o TRT/CE no evento, que 
teve participação de parla-
mentares e do Ministério 
Público do Trabalho. A ma-
gistrada destacou que o com-
bate ao trabalho de crianças 
e adolescentes deve ser algo 
contínuo e permanente.
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PARCERIA COM A ESCOLA DE 
GASTRONOMIA SOCIAL
IVENS DIAS BRANCO

A desembargadora Regina 
Gláucia Nepomuceno, vi-
ce-presidente do TRT/CE e 
uma das gestoras regionais 
do Programa de Combate 

ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Apren-
dizagem (PCTI), visitou, no dia 11 de feve-
reiro de 2019, a Escola de Gastronomia So-
cial Ivens Dias Branco, no bairro Mucuripe, 
em Fortaleza. A visita teve como proposta 
estabelecer parcerias entre as duas institui-
ções para viabilizar vagas em cursos livres 
de gastronomia a estagiários da Justiça do 
Trabalho do Ceará. A Escola de Gastronomia 
promove formação gratuita na área da culi-
nária a jovens e adultos.

“A parceria com a Escola de Gastronomia 
pode dar oportunidades e motivação profi s-
sional a jovens que saem do estágio da Justi-
ça do Trabalho e têm difi culdades em conse-
guir emprego”, afi rmou a desembargadora, 
referindo-se ao fato de que estagiários do 

serviço público não podem ser absorvidos 
como profi ssionais após o estágio, uma vez 
que o ingresso de servidores dá-se por meio 
de concurso.

No dia 6 de junho, a exposição “Um 
Mundo Sem Trabalho Infantil” foi aberta à 
visitação do público da Escola. Com painéis 
que retratam as piores formas de trabalho 
infantil, a exposição chama a atenção da so-
ciedade para a exploração da mão de obra 
de crianças e adolescentes
ciedade para a exploração da mão de obra 
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SEMANA DA APRENDIZAGEM 2019

A 4ª Semana Nacional 
de Aprendizagem, pro-
movida em Fortaleza 
pela Gestão Regio-
nal do PCTI, teve seu 

evento de encerramento no dia 23 de 
agosto, na Escola de Gastronomia So-
cial Ivens Dias Branco. Na ocasião, 20 
jovens e adolescentes estagiários do 
TRT/CE participaram de ofi cinas de 
preparação de salgados.

“Concretizamos o nos-
so desejo de sair do Tri-
bunal e ir à comunidade. 
Levar essa mensagem da 
importância da inserção 
do jovem através do tra-
balho protegido, através 
da aprendizagem”, afir-
mou a juíza Karla Yacy, 
uma das gestoras regio-
nais do Programa.
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COMBATE AO TRABALHO 
INFANTIL NA PANDEMIA

Em razão da pandemia do co-
ronavírus, em 2020 as ações 
pelo Dia Mundial de Combate 
ao Trabalho Infantil foram re-
alizadas exclusivamente em 

ambiente virtual. A Gestão Regional do Pro-
grama de Combate ao Trabalho Infantil e de 
Estímulo à Aprendizagem (PCTI) do TRT/
CE promoveu edições especiais do progra-
ma de rádio da Justiça do Trabalho do Ceará 
e do encontro Odisseias Literárias.

Para ajudar a esclarecer alguns dos as-
pectos legais ligados ao tema, o TRT/CE 
produziu uma série com dez edições do pro-
grama de rádio Minuto do Trabalho. Quem 
participou foi a juíza do trabalho Karla Yacy, 
gestora regional do PCTI. O Minuto do Tra-
balho fi ca disponível no canal do TRT/CE 
na plataforma Soundcloud e é veiculado nas 
rádios Terra do Sol e FM Dom Bosco.

O Odisseias Literárias, grupo de bate-papo 
literário da Justiça do Trabalho do Ceará, pro-
moveu, no dia 16 de junho de 2020, um encon-
tro virtual sobre “A literatura infantojuvenil no 
combate e prevenção às violações de direitos”. O 
evento teve como convidadas as escritoras Anna 
Luiza Calixto e Argentina Cas-
tro e foi 
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evento teve como convidadas as escritoras Anna 
Luiza Calixto e Argentina Cas-
tro e foi 

Anna Luiza Calixto

transmitido pelo canal do TRT/CE no YouTube.
“Essa edição do Odisseias buscou mos-

trar que a literatura funciona não apenas 
como meio de garantir o direito da criança e 
d o jovem de ter acesso à cultura e 

ao conhecimento, mas também 
como ferramenta para denun-
ciar realidades e conscientizar 
os jovens”, afi rma Rejane Al-
buquerque, bibliotecária do 
TRT/CE e coordenadora do 
projeto.
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MÊS DAS CRIANÇAS

A Gestão Regional do PCTI 
inaugurou, no dia 11 de 
outubro de 2019, duas ex-
posições em homenagem às 
crianças. Com os temas “Um 

Mundo sem Trabalho Infantil” e “Toda Crian-
ça é Criança em Qualquer Lugar do Mundo”, 
as mostras fi caram em exibição até o fi nal do 
mês, no North Shopping Fortaleza.

A 4ª Semana Nacional da 
Aprendizagem teve iní-
cio no dia 19 de agosto de 
2019, em Fortaleza, com a 
inauguração da exposição 

“Guia do Jovem Aprendiz”, no shopping 
RioMar Kennedy. O evento foi uma reali-
zação da Gestão Regional do Programa de 
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo 
à Aprendizagem (PCTI) da Justiça do Traba-
lho. Além da mostra, agentes do Centro In-
tegrado Empresa-Escola (CIEE) realizaram 
cadastramento de candidatos a aprendizes.

Foi a primeira vez que uma exposição 
da Justiça do Trabalho do Ceará foi dis-
ponibilizada ao público em um shopping 
center. Em 14 painéis, a mostra “Guia do 
Jovem Aprendiz” explicou as característi-
cas do contrato de trabalho regulamentado 
por meio da Lei da Aprendizagem, voltada 
para jovens entre 14 e 24 anos. A exposi-
ção foi adaptada da publicação homônima 
de autoria do TRT da 12ª Região (SC). Os 
visitantes puderam levar para casa cartilha 
com o mesmo conteúdo da exposição, além 
de outros materiais educativos.

EXPOSIÇÕES EM 
SHOPPINGS CENTERS
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CEARÁ SPORTING CLUB 
ENGAJA-SE NO COMBATE AO 
TRABALHO INFANTIL

Torcedores dos times do Ceará 
e do Corinthians que assisti-
ram à partida de futebol no 
dia 11 de outubro de 2020 
presenciaram uma iniciati-

va de conscientização contra o trabalho in-
fantil. A parceria fi rmada entre a Justiça do 
Trabalho do Ceará, por meio da Gestão Re-
gional do Programa de Combate ao Traba-
lho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem 
(PCTI), e o Ceará Sporting Club contou com 
a participação do elenco alvinegro que en-
trou na Arena Castelão, em Fortaleza, com 
faixa que continha a frase “Não ao trabalho 
infantil. Sim à educação de qualidade”. Os 
jogadores também usavam máscaras em alu-
são à campanha.

Além da ação realizada na partida, o 
Programa de TV da Justiça do Trabalho foi 
até a Cidade Vozão, Centro de Treinamentos 
da base alvinegra, para conhecer de perto 
o trabalho realizado com jovens do time de 
base. No local, são acolhidos cerca de 40 
adolescentes que recebem toda a assistência 
do clube, inclusive escolar.

Ainda como parte da campanha de cons-
cientização, o Vozão e o TRT/CE produziram 
um vídeo intitulado “Corrida dos Privilégios 
– Combate ao Trabalho Infantil”, veiculado 
em suas redes sociais. O fi lme de três minu-
tos visa mostrar que a desigualdade é um 
dos caminhos que levam ao trabalho preco-
ce de crianças e adolescentes.

“O que nós queremos é conscientizar 
nossa torcida e a sociedade em geral con-
tra essa prática de violação de direitos das 
crianças. Sabemos que o primeiro passo para 
termos uma sociedade mais justa é proteger 
os direitos das crianças e dos adolescentes”, 
afi rmou Ana Cláudia Dias, assistente social 
do clube, na ocasião em que visitou o TRT/
CE para alinhamento das ações da parceria.
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No dia 23 de outubro de 
2020, aconteceu o evento 
virtual “E-Talks - Trabalho 
em home offi ce: desafi os e 
oportunidades”, promovido 

pelo jornal O Povo em parceria com a Feco-
mércio-CE, a Fiec, o Sebrae e apoiado pelo 
TRT/CE. O projeto piloto da empresa de co-
municação teve participação do presidente 
do órgão, desembargador Plauto Porto, e dos 
gestores regionais do Programa Trabalho Se-
guro, desembargador Francisco José Gomes 
e juiz Carlos Rebonatto. O encontro foi trans-
mitido pelo canal no Youtube e pela página 
do Facebook do O Povo Online.

A pandemia do coronavírus trouxe uma 
série de mudanças e adaptações nas dinâ-
micas de trabalho. Com isso, o home offi ce 
se tornou, cada vez mais, uma realidade na 
vida do brasileiro. O debate do tema foi di-
recionado, principalmente, para empresá-
rios e empreendedores, que puderam tirar 
as principais dúvidas sobre o assunto.

TRABALHO SEGURO E
HOME OFFICE

WEBINAR SOBRE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

Em mais uma parceria entre o 
Grupo O Povo e a Justiça do 
Trabalho do Ceará, ocorreu, 
no dia 7 de dezembro de 2020, 
o “Webinar Saúde e Segurança 

do Trabalho”, com participação dos desem-
bargadores do TRT/CE Paulo Régis Botelho, 
Francisco José Gomes da Silva e Emmanuel 
Furtado. O evento aconteceu de modo virtual 
e foi transmitido pelos canais do Youtube e 
do Facebook da empresa de comunicação. O 
encontro abordou temas relacionados à saú-
de e segurança do trabalho no contexto da 
pandemia do coronavírus



FÓRUM DE SAÚDE E 
SEGURANÇA NO TRABALHO

No dia 3 de dezembro de 
2018, a Gestão Regional 
do Programa Trabalho Se-
guro, em parceria com a 
Fundação Demócrito Ro-

cha, do Grupo O Povo de Comunicação, pro-
moveu a segunda edição do Fórum de Saúde 
e Segurança no Trabalho. Na ocasião, espe-
cialistas locais e nacionais debateram temas 
como trabalho seguro, violência laboral e 
trabalho infantil. Cerca de 150 pessoas es-
tiveram presentes no evento, que aconteceu 
no auditório da Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec).

O evento contou com a participação dos 
desembargadores do TRT/CE Francisco José 
Gomes, Regina Gláucia Nepomuceno e An-
tonio Parente, e dos juízes Carlos Rebonatto, 
Karla Yacy e Konrad Mota. Entre os convida-
dos de fora do Estado estiveram João Batista 
Martins César, desembargador e presidente 
do Comitê de Erradicação do Trabalho In-
fantil do TRT da 15ª Região (Campinas), 
e Ricardo Jahn, juiz do trabalho e gestor 
regional do Programa Trabalho Seguro do 
TRT da 12ª Região (SC).



CAPACITAÇÕES 
E EVENTOS 

94 -  Semana de Formação 
Continuada

96 -  Congresso Internacional “A 
Justiça do Trabalho no Brasil e 
no Mundo”

98 -  Odisseias Literárias
100 -  Medalha da Ordem Alencarina 

do Mérito Judiciário

102 -  Minicurso “A Questão do 
Trabalho no 1° Quartel Do 
Século XXI”

102 -  Palestra “Uberização do 
Trabalho”

103 -  Lives Na Pandemia
104 -  Centenário do Desembargador 

Osmundo Pontes
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SEMANA DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA

A Semana de Formação Con-
tinuada e o Encontro de 
Diretores de Secretaria 
da Justiça do Trabalho do 
Ceará aconteceram de 21 

a 23 novembro de 2018. Os eventos, pro-
movidos pela Escola Judicial do TRT/CE 
(Ejud7), são voltados para magistrados e 
para servidores gestores das varas traba-
lhistas, respectivamente. O ciclo de pales-
tras para aperfeiçoamento foi realizado no 
Centro de Eventos do Ceará.

A desembargadora Regina Gláucia Nepo-

muceno, no exercício da Presidência do TRT/
CE, afi rmou que aquele espaço de aprendiza-
do é ideal para o surgimento de novas ideias 
em prol da Justiça do Trabalho. “Nestes tem-
pos em que o Judiciário está tão atacado pela 
mídia, a gente tem que dar uma resposta e 
reinventar-se”, declarou a magistrada.

Novas ferramentas digitais; redes so-
ciais; inteligência social; adoecimento men-
tal; prova pericial; e o primeiro ano de vi-
gência da Reforma Trabalhista estiveram 
entre os temas abordados nas palestras pro-
feridas por especialistas.
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Já a Semana de Formação Conti-
nuada de 2019 teve como tema 
“A Alteridade na Formação dos 
Magistrados”, cuja conferência 
de abertura foi proferida pelo 

ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. 

O diretor da Ejud7, desembargador Tarcí-
sio Lima Verde Júnior, explicou que alteridade 
é um termo usado pela fi losofi a para descrever 
o princípio de pôr-se no lugar do outro. “Os 
juízes, para julgar de forma mais adequada à 
realidade, devem conhecer mais as condições 
de trabalho do empregado”, afi rmou.

Durante os demais dias, os magistra-
dos participaram de palestras e ofi cinas 
sobre cláusulas coletivas; Lei da Liber-
dade Econômica; homologação extraju-
dicial; eticidade e imagem do Judiciário 
Trabalhista, entre outros temas.
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CONGRESSO 
INTERNACIONAL 
“A JUSTIÇA DO 
TRABALHO NO 
BRASIL E NO 
MUNDO”
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O TRT/CE promoveu, nos 
dias 13 e 14 de junho de 
2019, em Fortaleza, o 
Congresso Internacional 
“Justiça do Trabalho no 

Brasil e no Mundo”. O evento gratuito foi 
aberto ao público em geral e reuniu espe-
cialistas nacionais e estrangeiros para abor-
dar as estruturas e modelos de resolução de 
disputas trabalhistas de vários países, como 
Chile, China, Alemanha, Japão, Malawi, 
Espanha e Estados Unidos, apresentando as 
particularidades de cada sociedade.
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O evento ocorreu no auditório do 
anexo da Assembleia Legislativa do Ce-
ará e teve participações de magistrados 
e acadêmicos de renome internacional, 
como Massato Ninomoya, professor da 
Universidade de São Paulo; Guilherme 
Guimarães Feliciano, juiz do trabalho do 
TRT da 15ª Região (Campinas); Marie 
Diekmann, pesquisadora da Universida-
de de Frankfurt (Alemanha); Montser-
rat Sole Truyols, professora da Univer-
sidade Girona (Itália); Diego Ortúzar, 
doutorando em História pela École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales de 
Paris (França); Cássio Casagrande, pro-
curador do Ministério Público do Tra-
balho do Rio de Janeiro; Antônia Ma-
ria Vieira Loguércio, juíza do trabalho 
aposentada; e Rachel Sikwese, juíza da 
Corte Superior do Malawi.

Em seu pronunciamento de encerra-
mento do evento, o ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho Augusto César Lei-
te concluiu que a comparação do nosso 
sistema de Justiça do Trabalho com o 
de outros países não tem como objeti-

vo buscar um nivelamento das legislações. 
“Nós não precisamos ser iguais a eles, por-
que temos uma sociedade diferente. Temos 
diferenças étnicas de respeito progressivo 
aos trabalhadores que prestaram serviços 
na condição de escravos num tempo muito 
próximo. Essa é uma diferença que mere-
ce um tratamento diferente e desigual por 
parte da lei”, fi nalizou.
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ODISSEIAS LITERÁRIAS

O projeto “Odisseias Lite-
rárias”, da Biblioteca do 
TRT/CE, foi criado em 
agosto de 2018 e confi gu-
ra uma ação do Programa 

Qualidade de Vida no Trabalho do órgão. 
Desde seu início até o fi nal de 2020, foram 
realizados 25 encontros do grupo, entre 
ocasiões presenciais e virtuais, que reuni-
ram magistrados, servidores e estagiários 
para discutirem temas da atualidade por 
meio de obras literárias.

Os encontros costumam ter convidados 
do universo literário, acadêmico ou artísti-
co.  Entre os autores abordados, estiveram 
obras de Valter Hugo Mãe, Dostoiévski e 
Guimarães Rosa, além de temas mais am-
plos, a exemplo de literatura de cordel, 
distopias e representações de temáticas so-
ciais na literatura.
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QUANTIDADE MÉDIA
 DE PÚBLICO  DO 

ODISSEIAS LITERÁRIAS

Encontros 
Presenciais = 46 pessoas

Encontros 
Virtuais = 123 pessoas

Insti tucionalização

Em dezembro de 2020, o 
Odisseias Literárias foi for-
malizado pela Presidência 
do TRT/CE por meio do Ato 
nº 143/2020. Com isso, o 

projeto passa a ser gerido por um Comitê 
Gestor. Os integrantes desse grupo devem 
avaliar o progresso e os resultados da ini-
ciativa com intuito de alinhá-los com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda ONU 2030.
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QUANTIDADE MÉDIA
 DE PÚBLICO  DO 

ODISSEIAS LITERÁRIAS

Encontros 
Presenciais

Encontros 
Virtuais

Além disso, o projeto, em parceria com 
o Instituto Horácio Dídimo e o Sindicato 
dos Servidores da 7ª Região da Justiça do 
Trabalho, realizou o lançamento de dois 
volumes da obra Odisseias Literárias, co-
letâneas de escritos literários de magistra-
dos e servidores do TRT/CE. O primeiro 
foi lançado em outubro de 2019, enquanto 
o segundo foi apresentado ao público em 
novembro de 2020.
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MEDALHA DA 
ORDEM ALENCARINA DO 
MÉRITO JUDICIÁRIO

MEDALHA DA 
ORDEM ALENCARINA DO 
MÉRITO JUDICIÁRIO
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A Justiça do Trabalho do Ceará 
homenageou 42 personali-
dades com a entrega da Me-
dalha da Ordem Alencarina 
do Mérito Judiciário, evento 

promovido a cada dois anos que confere con-
decoração a pessoas que tenham se destacado 
em quaisquer ramos do Direito ou por serviços 
prestados em prol da sociedade. Em torno de 
trezentas pessoas, entre autoridades, magis-
trados, servidores e familiares, prestigiaram a 
solenidade, que ocorreu na sede do TRT/CE, 
no dia 6 de dezembro de 2019.

Dentre as personalidades que receberam 
a insígnia, estavam o governador do Estado 
do Ceará, Camilo Santana, o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará 
(OAB/CE), Erinaldo Dantas, o deputado es-
tadual do Ceará Acrísio Sena, o vereador de 
Fortaleza Evaldo Lima, e o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado do Ceará 
(Fiec), José Ricardo Montenegro Cavalcante.

O presidente do TRT/CE, desembarga-
dor Plauto Porto, destacou que a solenidade 
é um momento singular para o Tribunal ho-
menagear autoridades, servidores e serven-
tuários aposentados, pois “é um reconhe-
cimento da instituição a essas pessoas que 
tanto fazem, tanto trabalham pelo engran-
decimento do nosso país, da nossa cidade e 
do nosso estado”.

A comenda é dividida nos graus Grão-
Colar, Grã-Cruz, Grande Ofi cial, Comenda-
dor, Ofi cial e Cavaleiro. 

do Ceará, Camilo Santana, o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará 
(OAB/CE), Erinaldo Dantas, o deputado es-
tadual do Ceará Acrísio Sena, o vereador de 
Fortaleza Evaldo Lima, e o presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado do Ceará 
(Fiec), José Ricardo Montenegro Cavalcante.

O presidente do TRT/CE, desembarga-
dor Plauto Porto, destacou que a solenidade 
é um momento singular para o Tribunal ho-
menagear autoridades, servidores e serven-
tuários aposentados, pois “é um reconhe-
cimento da instituição a essas pessoas que 
tanto fazem, tanto trabalham pelo engran-
decimento do nosso país, da nossa cidade e 
do nosso estado”.

A comenda é dividida nos graus Grão-
Colar, Grã-Cruz, Grande Ofi cial, Comenda-
dor, Ofi cial e Cavaleiro. 
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MINICURSO “A QUESTÃO 
DO TRABALHO NO 1° 
QUARTEL DO SÉCULO XXI”

O ano letivo de 2020 da Escola Judicial do Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (Ejud7) foi inaugu-
rado, no dia 6 de fevereiro, com uma aula mag-
na do professor e pesquisador de Economia do 
Trabalho da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) Márcio Pochmann. No evento realizado na sede do TRT/
CE, em Fortaleza, o especialista defendeu que o trabalho está sendo 
desvalorizado, fenômeno que pode ser explicado por fatores como 
a desindustrialização e avanço da terciarização das economias; glo-
balização; proliferação de trabalhos precários e pela falsa afi rmação 
da substituição da mão de obra por robôs. O minicurso contou com 
transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do TRT/CE.

PALESTRA “UBERIZAÇÃO DO 
TRABALHO”

Em palestra promovida pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Tra-
balho Ceará (Ejud7), no dia 14 de fevereiro de 2020, o juiz do trabalho 
do TRT da 17ª Região (ES) Fausto Siqueira Gaia tratou dos impactos das 
novas tecnologias de aplicativos de serviços no mundo do trabalho. Com 
o tema “Uberização do Trabalho”, o doutor em Direito do Trabalho pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) fez uma análise da relação jurí-
dica existente entre os trabalhadores e as plataformas de tecnologia. O evento teve pre-
sença de magistrados, servidores e público externo e aconteceu no auditório do TRT/CE.
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LIVES NA PANDEMIA

O isolamento social pro-
vocado pela pandemia 
do coronavírus em 2020 
não impediu que a Jus-
tiça do Trabalho cea-

rense promovesse palestras voltadas para 
o aperfeiçoamento dos públicos interno e 
externo. Entre maio e dezembro, oito lives 
foram realizadas por magistrados do TRT/
CE, com o apoio da Ejud7 e da Divisão de 
Comunicação Social, com público médio 
de 685 pessoas por evento. Os debates te-
lepresenciais com especialistas renomados 
foram transmitidos pelo canal do TRT/CE 
no YouTube.

Entre os temas abordados estive-
ram as novas tecnologias e as relações 
de trabalho em serviços por aplicativo; 
o impacto do coronavírus no Direito 
Ambiental do Trabalho e em contratos 
trabalhistas; as relações trabalhistas no 
mundo do futebol durante a pandemia 
da covid-19; a “uberização” do trabalho 
através do cinema; crônicas da vida ju-
diciária do Brasil e dos Estados Unidos; 
novas confi gurações de trabalho no pós-
-pandemia; e jurisdição 4.0 e a quarta 
Revolução Industrial.

novas confi gurações de trabalho no pós-
-pandemia; e jurisdição 4.0 e a quarta 
Revolução Industrial.
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CENTENÁRIO DO 
DESEMBARGADOR 
OSMUNDO PONTES

Na manhã do dia 6 de novembro 
de 2020, o TRT/CE promoveu 
solenidade em homenagem ao 
centenário do desembargador 
Osmundo Pontes, falecido em 

1995. A cerimônia ocorreu na Sala de Sessões do 
Pleno, na sede do órgão em Fortaleza, e também 
contou com a abertura da exposição “Osmundo 
Pontes: 100 anos entre a toga e a crônica” e com o 
lançamento de uma biografi a do magistrado, es-
crita pelo jornalista e servidor Eliézer Rodrigues. 

Osmundo Pontes foi um personagem em-
blemático da cultura e da magistratura cearen-
ses. Antes de obter sua formação em Ciências 
Jurídicas e Sociais, o magistrado trabalhou 
como jornalista. Fundou o “Jornal da Tarde”, 
editou a “Revista Contemporânea” e coordenou 
várias atividades artísticas na cena cultural de 
Fortaleza. Osmundo Pontes presidiu o TRT/CE 
por três gestões: de 1976 a 1978; de 1978 a 
1980; e de 1986 a 1988.
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PROGRAMAS DE TV E DE RÁDIO

Durante a Gestão 2018-
2020, o programa de TV 
do TRT/CE completou 11 
anos no ar. Com formato 
de entrevista, o programa 

Justiça do Trabalho aborda temas relacio-
nados ao Direito Trabalhista e ao mercado 
de trabalho, com exibição semanal pelas 
emissoras públicas TV Ceará e TV Forta-
leza, além de fi car disponível no canal do 
TRT/CE no YouTube.

O programa busca explicar, de forma 
didática, particularidades dos direitos e de-
veres de patrões e empregados. A produção 
das pautas é da Divisão de Comunicação 
Social do TRT/CE, que grava as edições em 
estúdio próprio. 

Nessa temporada, alguns temas aborda-
dos foram: combate ao trabalho infantil, aci-
dentes de trabalho, conciliação trabalhista, 
Reforma Trabalhista, o futuro do Direito do 

Trabalho, assédio moral, a Justiça do Tra-
balho no mundo, teletrabalho, redes sociais 
no trabalho, direitos trabalhistas da pessoa 
com defi ciência, impacto do coronavírus nas 
relações trabalhistas, entre outros. 

Minuto do Trabalho
Suspenso em 2016 em razão de cor-

tes orçamentários, o programa de rádio do 
TRT/CE foi retomado em agosto de 2019. O 
Minuto do Trabalho passou a ser produzido 
com recursos humanos e materiais próprios 
da Divisão de Comunicação Social, a custo 
zero. A cada mês, um convidado esclarece 
dúvidas trabalhistas, respondendo a per-
guntas dentro de um minuto. 

O Minuto do Trabalho é veiculado na 
Rádio Terra do Sol, da Prefeitura de Forta-
leza, na Rádio FM Dom Bosco e no canal do 
TRT/CE na plataforma SoundCloud.
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HOMENAGENS INSTITUCIONAIS

A condecoração de personali-
dades pelos serviços presta-
dos à Justiça, à cultura jurí-
dica ou à sociedade em geral 
é uma prática comum em di-

versas instituições. Em sua passagem à frente 
do TRT/CE, o desembargador Plauto Porto 
recebeu algumas honrarias de outros órgãos, 
como forma de homenagem pela sua contri-
buição para o engrandecimento do Direito 
em função do aperfeiçoamento das institui-
ções, da consciência cidadã e da paz social.

Em agosto de 2018, o magistrado rece-
beu o troféu Forças Vivas, honraria concedi-
da pela Academia Cearense de Direito e pelo 
Instituto Fórum de Ciência Penal. O diretor 
da Escola Judicial do TRT/CE, desembarga-
dor Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, tam-

bém foi agraciado com a honraria.
O TRT15, com sede em Campinas/SP, tam-

bém homenageou o presidente do TRT/CE, 
que esteve entre os 28 agraciados pela Ordem 
do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 
15ª Região. O magistrado cearense recebeu a 
comenda no grau Grande Colar em cerimônia 
realizada em março de 2019.

Já em maio de 2019, durante o VI Con-
gresso Brasileiro de Direito e Saúde, em For-
taleza, Plauto Porto recebeu um troféu em 
homenagem pelos relevantes serviços pres-
tados à sociedade.

A mais recente honraria recebida pelo de-
sembargador Plauto Porto foi a Ordem do Mé-
rito Judiciário Militar, no grau Alta Distinção. 
A condecoração, ofertada pelo Superior Tribu-
nal Militar, foi entregue em abril de 2020.
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MELHORIAS PARA ADVOGADOS

No dia 11 de abril de 2019, 
o presidente do TRT/CE, 
desembargador Plauto 
Porto, recebeu membros 
da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Secção Ceará (OAB/CE) e da 
Associação dos Advogados Trabalhistas do 
Ceará (Atrace) para discutir melhorias nas 
condições de trabalho para a advocacia. A 
reunião ocorreu no Fórum Autran Nunes, 
em Fortaleza.

Na pauta da reunião, houve sugestões 
sobre reforma e modernização da estrutura 
das salas de atendimento no Fórum e sobre 
a implantação de alvarás eletrônicos no âm-
bito da Justiça do Trabalho do Ceará.

O encontro fez parte do programa Ad-
ministração Itinerante, por meio do qual a 
Presidência do TRT/CE deslocava-se men-
salmente da sede com o objetivo de apro-
ximar-se das partes e advogados que atuam 
no Fórum da Capital.

PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO

Com o objetivo de unir órgãos 
públicos e instituições da so-
ciedade civil na construção de 
uma cultura de paz para os 
cearenses, o programa do Go-

verno Estadual “Pacto Por Um Ceará Pacífi co” 
realizou, no dia 12 de abril de 2019, reunião 
com diversos representantes de entidades pú-
blicas. O presidente do TRT/CE, desembarga-
dor Plauto Porto, compareceu ao evento.

O Pacto Por Um Ceará Pacífi co foi lan-
çado pelo governador Camilo Santana em 
2015. Desde sua criação, o Pacto conta com 

a participação da Justiça do Trabalho do Ce-
ará, por meio de termo de adesão. De acordo 
com o documento, o TRT/CE compromete-
se a atuar de forma integrada e articulada 
com todos os órgãos públicos e privados que 
participam do Pacto, contribuindo para a de-
fi nição, implantação, monitoramento e ava-
liação contínua de políticas públicas interins-
titucionais de prevenção social e segurança 
pública, para a melhoria do contexto urbano, 
acolhimento às populações mais vulneráveis 
e enfrentamento à violência.
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VISITA DO PRESIDENTE DO STF

No dia 25 de julho de 
2019, a Justiça do Tra-
balho do Ceará recebeu 
visita do ministro Dias 
Toffoli, então presiden-

te do Supremo Tribunal Federal (STF) e 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A 
visita fez parte da agenda institucional do 
magistrado em Fortaleza e teve como ob-
jetivo conhecer de perto as peculiaridades 
dos tribunais locais, promover o diálogo 
e ampliar a integração entre órgãos do 
Poder Judiciário. O ministro foi recebido 
pelo presidente do TRT/CE, desembarga-
dor Plauto Porto, e pelos demais desem-
bargadores, na sala da Vice-Presidência.

Plauto Porto iniciou o diálogo apre-
sentando as difi culdades enfrentadas pelo 
TRT/CE, no que diz respeito a cortes orça-
mentários e limitações para novas nomea-
ções de servidores. Dias Toffoli reconheceu 
o problema e reforçou a importância de 
encontrar soluções em nível nacional.

O presidente do STF elogiou o Tribu-
nal Trabalhista cearense. “Aqui no TRT da 
7ª Região, a magistratura e os servidores 
têm atuação exemplar e dedicada à paci-
fi cação de confl itos trabalhistas. Acredito 
que temos um Judiciário cada vez mais 
preocupado com um melhor atendimento 
ao jurisdicionado e com maior celeridade 
nos julgamentos”, afi rmou.

Essa foi a primeira vez que um presi-
dente da mais alta corte judicial brasilei-
ra visitou a sede da Justiça do Trabalho 
cearense. O desembargador Plauto Porto 
enalteceu a iniciativa. “Isso cria um clima 
de unidade ao Poder Judiciário e facilita 
bastante os pleitos e os anseios oriundos 
dos tribunais, porque fi car só com corres-
pondências ofi ciais é muito frio e distan-
te”, avaliou.
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SISTEMA DE JUSTIÇA DO CEARÁ

Ao fi nal de 2018, os setores 
responsáveis pela Comu-
nicação Social de órgãos 
públicos que atuam no Sis-
tema de Justiça do Ceará 

passaram a se reunir periodicamente com o 
objetivo de aperfeiçoar as ações da área, em 
prol de campanhas de interesse comum. 

O primeiro produto da parceria foi lan-
çado em setembro de 2019, o Guia da Fonte, série de publicações com dicas para aprimo-

rar o relacionamento de membros das insti-
tuições com a imprensa.

No mesmo mês, ocorreu o 1º Encontro 
das Assessorias de Comunicação do Siste-
ma de Justiça no Ceará. O evento reuniu 38 
profi ssionais, que assistiram a palestra e a 
apresentações de casos de sucesso.

Além do TRT/CE, fazem parte da rede de 
colaboração os seguintes órgãos: DPU, DPCE, 
JFCE, TJCE, TRE/CE, MPT-CE, MPCE e MPF.

TRT/CE lança perfi l no Instagram

O TRT/CE lançou, em junho 
de 2020, o seu perfi l ofi cial 
no Instagram. A iniciativa 
teve o objetivo de ampliar 
a divulgação de decisões, 

eventos e ações da Justiça do Trabalho do 
Ceará. Em poucos meses, a conta conquis-
tou cerca de 2,7 mil seguidores.

Instagram é uma rede social on-line de 

compartilhamento de fotos e vídeos entre 
seus usuários. A ferramenta já soma mais de 
95 milhões de usuários ativos no Brasil.

O perfi l do TRT/CE no Instagram se so-
mou aos demais que a instituição já mantinha 
em outras redes sociais: Facebook (14,3 mil 
seguidores); Twitter (10,7 mil seguidores); e 
YouTube (7 mil inscritos).
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LIVRO SOBRE A 
AVENIDA SANTOS DUMONT

“A Avenida Santos Dumont no 
Contexto da Cidade” é o nome 
do livro lançado no dia 13 de 
novembro de 2019, na sede do 
TRT/CE, situada na avenida 

tema da publicação. A obra, de autoria do 
servidor Eliézer Rodrigues, apresenta as 
transformações verifi cadas ao longo de mais 
de um século na importante via de Fortale-
za. O prédio sede da Justiça do Trabalho do 
Ceará, cuja construção ocorreu na década 
de 1940, é uma das importantes edifi cações 
retratadas no livro. 

Cerca de 150 pessoas prestigiaram o 
evento de lançamento, entre magistrados, 
servidores, familiares e imprensa. Lotado na 
Divisão de Comunicação Social, o jornalista 
Eliézer Rodrigues recebeu os cumprimentos 
pela publicação e distribuiu autógrafos.

Na ocasião, o presidente do TRT/CE, 
Plauto Porto, ressaltou que a obra tem sua 
importância pelo registro de aspectos his-
tóricos de urbanização e desenvolvimento 
econômico e social da capital fortalezense, 
contados com sensibilidade e competência.
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O relacionamento 
com a imprensa 
sempre foi um dos 
pilares do diálogo 
da Justiça do Tra-

balho do Ceará com a sociedade. 
Entre 2018 e 2020, o TRT/CE, por 
meio da Divisão de Comunicação 
Social, buscou aprimorar o conta-
to com veículos de imprensa com 
o objetivo de ganhar mais destaque 
na mídia, em favor de pautas ins-
titucionais e de prestação de servi-
ços, respeitando sempre o princípio 
da impessoalidade. 

Por meio do monitoramento do 
clipping, verifi cou-se que em 2018 
a Justiça do Trabalho do Ceará foi 
citada pela mídia 401 vezes, entre 
veículos regionais e nacionais, seja 
em plataforma impressa, on-li-
ne, de rádio e de televisão. Já em 
2019, a quantidade de inserções 
na mídia subiu para 796 registros, 
caracterizando praticamente o do-
bro do ano anterior.

TRT/CE É DESTAQUE NA IMPRENSA
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Por fi m, em 2020, o TRT/CE, 
suas unidades, ações ou progra-
mas constaram em 783 notícias 
na imprensa, demonstrando uma 
estabilidade no fl uxo de interesse 
da mídia por pautas da Justiça do 
Trabalho cearense e de assuntos li-
gados ao direito do trabalho com 
fontes institucionais do TRT/CE.

A maior conciliação trabalhis-
ta da história do Ceará, as Sema-
nas da Conciliação e Semanas da 
Execução, as ações institucionais 
para o fortalecimento do TRT/CE 
e o retorno gradual das atividades 
presenciais da Justiça do Trabalho 
na pandemia e foram algumas das 
pautas que ganharam destaque na 
mídia durante o período.
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COMUNICAÇÃO PREMIADA

Três projetos desenvolvidos 
pela Divisão de Comunicação 
Social do TRT/CE foram fi na-
listas do 18º Prêmio Nacional 
de Comunicação e Justiça. A 

Justiça do Trabalho do Ceará conquistou o 2º 
lugar na categoria artigo acadêmico (“Crité-
rios de noticiabilidade: uma análise das de-
cisões judiciais da Justiça do Trabalho do Ce-
ará); 3º lugar na categoria programa de TV 
(Programa Justiça do Trabalho); e 3º lugar na 
categoria publicação especial (livro “A Aveni-
da Santos Dumont no Contexto da Cidade”).

A premiação recebeu inscrições de 198 
trabalhos provenientes de 43 órgãos de todo 
o Sistema de Justiça do Brasil (tribunais, mi-
nistérios públicos, defensorias públicas, as-
sociações de classe e OABs) e divulgou os 
vencedores no dia 16 de outubro de 2020.

PRÊMIO 
INTERNACIONAL

A campanha “Vozão no Com-
bate ao Trabalho Infantil”, 
idealizada pelo Ceará Spor-
ting Club em parceria com 
o TRT/CE, conquistou o pri-

meiro lugar do Samba Digital Awards 2020, 
na categoria “Ação Social”. A disputa é pro-

movida por agência de marketing esportivo 
para a América Latina. Mais de 100 campa-
nhas foram inscritas na premiação.

Em outubro daquele ano, a campanha 
veiculou o vídeo “Corrida dos Privilégios” 
nas redes sociais do clube e da Justiça do 
Trabalho do Ceará. No fi lme, uma dinâmica 
realizada com  funcionários e torcedores do 
Ceará ilustra como a desigualdade social é 
um dos caminhos que levam ao trabalho in-
fantil e que deixam marcas para toda a vida.

O vídeo foi produzido pelos setores de 
marketing e de serviço social do Ceará, com 
roteiro escrito pelos servidores Hugo Cardim 
e Jamille Ipiranga, da Divisão de Comunica-
ção Social do TRT/CE, e revisão técnica de 
conteúdo da juíza Karla Yacy, gestora regional 
do Programa de Combate ao Trabalho Infantil 
e de Estímulo à Aprendizagem do órgão.
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DEPOIMENTOS

Eu costumo dizer que o TRT da 7ª Re-
gião é o melhor local para advogar no Ceará. 
Entre os ramos da Justiça, é o mais ágil, céle-
re e o que tem a melhor estrutura, apesar de 
todas as difi culdades.

O desembargador Plauto Porto teve, tal-
vez, o maior desafi o que um presidente do 
TRT/CE já enfrentou, que foi a pandemia do 
coronavírus, em meio a uma crise fi nanceira 

gigantesca. Do ponto de vista da Ordem dos 
Advogados do Brasil, eu destaco duas gran-
des características na sua Gestão.

A primeira, como amigo da advocacia. 
Toda vez que o procuramos, fomos muito bem 
atendidos em todos os pleitos, principalmente 
o alvará eletrônico, que somente a Justiça do 
Trabalho dispõe aqui no Ceará.

A segunda característica é a do diálogo. 
Durante a pandemia, ele criou um Gabinete 
de Crise com reuniões regulares, onde tudo 
foi decidido democraticamente: escutando a 
OAB, o sindicato dos servidores, associação 
de magistrados etc. 

Agradeço muito o trabalho dele e espe-
ro que o TRT/CE continue nessa toada em 
prol da advocacia e de toda a sociedade.

Erinaldo Dantas
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

Secção Ceará (OAB/CE)

A Administração do desembargador 
Plauto Porto à frente do TRT/CE esteve sem-
pre disposta a ouvir e a analisar as demandas 
do Sindissétima. A relação institucional foi 
uma das melhores que a gente já teve.

A valorização dos servidores foi um as-
pecto em que houve uma evolução muito 
grande. Além disso, costumava haver uma 
visão de que a Administração do Tribunal era 

muito afastada da realidade, principalmente, 
da primeira instância. Porém, isso mudou du-
rante a Gestão do desembargador Plauto.

O programa de premiação, que foi insti-
tuído no fi nal de 2020, também foi muito im-
portante para que os servidores se sentissem 
valorizados e reconhecidos. 

Nesse aspecto, a Gestão esteve em har-
monia com o que o Sindicato sempre en-
tendeu, no sentido de que o Tribunal deve 
adotar políticas para melhorar o clima orga-
nizacional, valorizar e reconhecer os servido-
res e conhecer melhor os problemas destes.

No que diz respeito à segurança sanitá-
ria dos servidores durante a crise da pande-
mia do coronavírus, observou-se que houve a 
preocupação e o compromisso em garantir a 
saúde dos servidores.

Parabenizo o desembargador Plauto Por-
to pela ótima Gestão e por ter facilitado ao 
Sindicato de Servidores uma Administração 
mais aberta.

Charles Bruxel
Presidente do Sindicato dos Servidores da 7ª 
Região da Justiça do Trabalho (Sindissétima)
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O desembargador Plauto Porto sempre 
teve uma relação próxima com o MPT, de sin-
tonia, diálogo e aproximação, dando suges-
tões e sendo muito cooperativo. Considero 
de forma muito positiva, cordial e tranquila o 
seu relacionamento com o Ministério Público 
do Trabalho.

Em relação à questão da crise do corona-
vírus, nós sempre tivemos um diálogo aberto, 

com reuniões ao longo de toda a pandemia, 
sempre sendo consideradas as posições do 
Ministério Público.

Como exemplo desse diálogo aberto, cito 
que, antes do lançamento do Plano de Reto-
mada das Atividades Presenciais do TRT/
CE, o documento foi enviado para o Minis-
tério Público do Trabalho. Nós o avaliamos 
e vimos que tinha medidas efi cazes. Inclusi-
ve, algumas dessas ações trouxemos para o 
Ministério Público. Foi um estudo realmente 
aprofundado, que não tivemos considerações 
a fazer diante da qualidade do material tão 
bem elaborado.

Parabenizo o desembargador Plauto Por-
to pela sua Gestão.

Mariana Férrer
Procuradora-chefe do Ministério Público do 

Trabalho no Ceará (MPT/CE)

Parabenizo o desembargador Plauto Por-
to pela sua gestão como presidente do TRT/
CE. Com atuação pautada na promoção do 
diálogo entre empregadores e trabalhadores, 
ele deu notável contribuição para o fortale-
cimento das relações trabalhistas, zelando 
sempre pela pacifi cação dos confl itos traba-
lhistas. Sem dúvida, sua gestão foi marcada 
por atitudes e posicionamentos capazes de 

promover a paz social e o fortalecimento da 
cidadania.

Apenas para citar um exemplo da atua-
ção do Tribunal, logo no início da pandemia 
da covid-19, provocado pelo Sinduscon-CE, 
o TRT/CE homologou, de forma célere, o 
acordo extrajudicial entre o Sindicato das 
Indústria de Construção Civil do Ceará (Sin-
duscon-CE) e o Sindicato dos Trabalhadores 
da Indústria da Construção Civil da Região 
Metropolitana de Fortaleza. Com isso, as em-
presas puderam conceder férias coletivas aos 
operários por 15 dias e assim, preservar vidas 
e postos de trabalho.

Reconheço o empenho e dedicação do 
desembargador Plauto Porto para que o 
TRT/CE continuasse prestando o serviço pú-
blico de maneira célere, produtiva e efetiva 
durante a sua gestão.

Patriolino Dias de Sousa
Presidente do Sinduscon Ceará
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A gestão do presidente Plauto Porto foi pau-
tada pelo diálogo franco e aberto, onde manti-
vemos uma relação institucional respeitosa, cor-
dial e transparente, de modo que os temas que 
eram de interesse da magistratura sempre foram 
tratados de maneira ética e republicana.

Várias ações foram desenvolvidas pela 
Direção do Tribunal em relação à valoriza-
ção dos magistrados e servidores, dentre os 
quais destaco a implementação da Política 

de Priorização do Primeiro Grau; o programa 
Administração Itinerante; e o Programa de 
Premiação de Magistrados e Servidores.

Marca registrada dessa gestão é a ce-
leridade que foi imprimida em relação à 
tramitação dos processos administrativos, 
prestigiando o princípio constitucional da 
efi ciência, tão difícil de ser alcançado pela 
administração pública.

As adversidades foram muitas, inclusive 
em razão da pandemia, mas o Tribunal esteve 
atento à solução dos problemas que surgiam, 
tendo o presidente exercido a sua liderança de 
forma serena, tranquila e responsável, estabe-
lecendo um diálogo permanente com todos 
e adotando as medidas adequadas, para que 
pudéssemos compatibilizar a necessidade de 
proteção à vida e à saúde, por meio do iso-
lamento social, e, ao mesmo tempo, continu-
armos a prestação jurisdicional, por meio de 
sessões e audiências telepresenciais e, poste-
riormente, presenciais, decisões estas colegia-
das e sempre embasadas na ciência e nas reco-
mendações das autoridades sanitárias.

Parabenizo o presidente Plauto e desejo-
lhe muito sucesso na sua vida profi ssional e 
pessoal.

Ronaldo Solano Feitosa
Presidente da Associação dos Magistrados 

do Trabalho da 7ª Região (Amatra7)

Em 2020, a pandemia tornou presente o 
medo da morte, tendo ela atingido duramente 
a economia e a vida de muitos trabalhadores. 
Foi um ano marcado por dispensa em mas-
sa de empregados, suspensões de contrato, 
redução de jornada de trabalho e de salário. 
Empresas chegavam ao extremo de demitir 
empregados sem o pagamento de qualquer 
direito ou submetiam às varas do trabalho 
acordos em que condicionavam o pagamento 

parcial de direitos à quitação geral de todo o 
contrato de trabalho. Um ano em que as ne-
gociações coletivas foram marcadas pela luta 
pela manutenção de direitos e de empregos, 
como também pelos diálogos tensos realiza-
dos por videoconferência.

Foi nesse difícil cenário que a Justiça do 
Trabalho do Ceará mais uma vez exerceu um 
papel extremamente relevante. Os acordos 
abusivos que penalizavam duramente os tra-
balhadores foram contidos pelos juízes do tra-
balho, fazendo com que os problemas da crise 
fossem resolvidos em negociação coletiva.

Já no plano coletivo, diante dos impasses 
entre sindicatos de trabalhadores e empresas, 
a mediação realizada pela Justiça do Trabalho 
foi decisiva, em especial para o setor rodoviá-
rio. Tudo foi realizado de forma virtual, com 
agilidade e disponibilidade de juízes e desem-
bargadores.

Chamou especial atenção a rapidez e efi -
ciência de como a Justiça do Trabalho adaptou 
suas atividades, que antes eram presenciais 
e que passaram a ser telepresenciais. Nova-
mente a Justiça do Trabalho do Ceará fez his-
tória, o que merece o nosso reconhecimento.

Domingos Gomes Neto
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários do Estado do 

Ceará (Sintro-CE)
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www.trt7.jus.br


