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Fortaleza , 17 setembro  de 2014 
 
A Sua Excelência a Senhora  
Desembargadora Maria Roseli Mendes Alencar 
Diretora da Escola Judicial do TRT7 
 
ASSUNTOS: Programação de cursos e palestras para a Escola Judicial - 2015 
                       1ª Semana Institucional do TRT7 - 2014 
                       Programa de Combate ao Trabalho Infantil  

 
Senhora Diretora, 

 
Cumprimentando-a cordialmente, acusamos o recebimento do Ofício nº 109/2014 

que em seu bojo nos solicita colaboração com vistas à elaboração da programação de cursos e 
palestras a serem ministrados pela Escola Judicial em 2015.  

 
Por oportuno, e por nos ter sido delegada pela Presidência desta Corte a Cogestão 

Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil (PCTI), ressaltamos que o Comitê 
Gestor Nacional do aludido Programa elaborou proposta de cronograma para o biênio 
2014/2015, na qual constam ações, projetos e medidas a serem desenvolvidas pela Justiça do 
Trabalho em prol da erradicação do trabalho infantil e da adequada profissionalização do 
adolescente, dentre as quais figura "... a inclusão do tema “Trabalho infantil e profissionalização 
do adolescente” nos cursos de formação inicial e continuada, da Justiça do Trabalho, até 
dezembro de 2014".  

 
Frise-se, ainda, que suprarreferida proposta de organograma indica iniciativas 

concernentes a ações de “SENSIBILIZAÇÃO/CONSCIENTIZAÇÃO DE MAGISTRADOS”, a 
saber: “Inserção recorrente do tema em congressos do TRT e Escolas Judiciais”; “Realização de 
seminários específicos”; “Cursos na Escola Judicial sobre o tema”; “Conscientização do Juiz 
cidadão, sobre a importância de contribuir para a implementação de políticas públicas” e 
“Promover pelo menos um evento anual sobre o assunto, em âmbito regional”. 

 
Também de se registrar que referenciado cronograma de atividades prevê como 

resultados esperados: 
 

"Estimular a inclusão do tema “Trabalho infantil e profissionalização do adolescente” nos cursos 
de formação inicial e continuada, da Justiça do Trabalho, até dezembro de 2014" 
 
"Atingir no mínimo 50% dos magistrados da Justiça do Trabalho com pelo menos duas ações 
diretas de informação/conscientização até dez/2014"; 
 



"Participação de no mínimo 30% dos magistrados em ações diretas de informação e 
conscientização até 2015, tendo como indicador o número de magistrados que fizeram parte de 
pelo menos 4h de uma das iniciativas propostas sobre o total de magistrados do trabalho". 

 
Assim, atendendo solicitação de Vossa Excelência e norteando-se por 

recomendações apontadas pelo TST/CSJT, através do ofício circular TST.CETI nº 9, 
submetemos à sua consideração proposta no sentido de que seja inserta na Semana Institucional 
do TRT7, bem como em cursos e palestras a serem promovidos pela Escola Judicial do TRT7 no 
ano vindouro, PALESTRA enfocando o tema COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E 
PROTEÇÃO AO TRABALHO DO ADOLESCENTE. 

 
A propósito, e como contributo, apresentamos, a título de sugestão, Temas de 

Palestras e nome de palestrantes, tendo como espelhos Seminários, Encontros e Semana 
Institucional já ocorridos e que contemplaram o assunto em tela, indicando-se, também, Doutos 
na temática e que se encontram elencados no acervo bibliográfico do Portal do Programa de 
Combate ao Trabalho Infantil do TST. 

  
Sendo somente o que se apresenta no momento, 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

  REGINA GLÁUCIA CAVALCANTE NEPOMUCENO 
  Desembargadora do Trabalho e Cogestora Regional do Programa de Combate ao 

Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho Decente do Adolescente 
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