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Durante reunião de avaliação da
2ª Semana Nacional de Exe-
cução Trabalhista, o presidente
do TRT-PE, desembargador
André Genn, manifestou o
reconhecimento à performance
do Regional, elogiando a
dedicação e o compromisso de
magistrados e servidores na
realização do evento, que ocorreu
entre os dias 11 e 15 de junho. No
período foram gerados créditos
de R$ 8.167.633,73 para os recla-
mantes, somando-se os valores
referentes aos acordos (R$

6.793.774,73) e os provenientes
do leilão (R$ 1.373.859,00).
Como parte da Semana, as Varas
Trabalhistas da capital mon-
taram uma pauta especial de
audiências para tentativa de con-

ciliação. A ideia era incrementar

o número de acordos realiza-

dos nos processos que já se

encontravam em fase de exe-

cução. Ao longo da Semana, o

TST divulgou a relação dos cem

maiores devedores da Justiça

do Trabalho em cada Região,

conforme pesquisa realizada

junto ao Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Finalmente no dia 15 foi

realizado grande leilão nacional,

contando com a participação de

sete leiloeiros. A meta estabe-

lecida pelo Conselho Superior da

Justiça do Trabalho (CSJT) para

2012 era aumentar em 10% o

número de execuções, tomando

como base aquelas realizadas

no ano passado durante o

evento. Em Pernambuco, o TRT

quase duplicou os valores

conquistados em 2011.

Erradicação de trabalho infantil

é objeto de ações do TST

Encontra-se em execução o

projeto Preservando a Memória

da Justiça do Trabalho em

Pernambuco, de 1964 a 1985,

coordenado pelas professoras

Marcília Gama (UFRPE e

TRT), Élcia de Torres Bandeira

(UFRPE). O objetivo é catalo-

gar, organizar e digitalizar o

acervo documental trabalhista e

deverá ser concluído em

dezembro próximo. Trata-se

de um trabalho da maior im-

portância para a construção da

história e do patrimônio cultu-

ral de Pernambuco. Recente-

mente, por ocasião da 10ª Sema-

na de Museus, o TRT-PE parti-

cipou do evento com a expo-

sição“O Mundo do Trabalho”,

apresentando fotos e peças
processuais antigas.

Na ocasião coube à servidora
do Tribunal, historiadora e ba-
charel em Direito, Elysângela
Freitas, coordenar uma mesa-
redonda e uma série de
palestras. Marcília Gama fez
uma explanação sobre “O
panorama dos conflitos traba-
lhistas em Pernambuco nas
ditaduras Vargas e militar de
1964”. Élcia Torres abordou
o tema “A construção da
cidadania das mulheres no
século XX”, e a pesquisadora
Valéria Santos apresentou
“Uma análise da pesquisa
histórica nas Juntas de Con-
ciliação e Julgamento”,enfa-

tizando os casos de acidentes de

trabalho no Estado. Para

concluir, o aluno do Curso de

História da UFRPE, Marcos

Ferreira Pedrosa, recitou poema

de sua autoria denominado

“Elegia para um acidentado do

trabalho”.

Projeto Memória do TRT-PE participa da
Semana de Museus

Recolhimento de medicamentos é
realizado no Tribunal

Entre as várias atividades promovidas no Regional

pernambucano entre os dias 04 e 06 em comemoração à

Semana do Meio Ambiente, foi desenvolvida uma ação para

recolhimento de medicamentos. O evento, que inicialmente

estava previsto para terminar no dia 08, foi prorrogado até o

dia 14. O foco foi o recolhimento de remédios fora de

validade, para serem encaminhados à incineração, que é o

correto para esses materiais, e também remédios dentro do

prazo de validade, para serem doados. Outra forma de

encaminhar os medicamentos para o adequado descarte é

recorrer a algumas farmácias que têm realizado a mesma

ação, conforme lembrou a professora da Universidade de

Pernambuco (UPE), Susiane Lopes, em palestra realizada no dia

05, como parte do programa de eventos da Semana Ambiental do

TRT6. Além da iniciativa, também foram promovidos durante o

evento o lançamento dos cursos à distância na área de gestão

ambiental, uma palestra sobre Gestão Ambiental na

Administração Pública e uma visita ecológica ao Jardim Botânico

do Recife. Ainda foi comemorado o segundo aniversário da feira

de orgânicos do Sexto Regional. No ano passado, durante a

Semana, o Tribunal realizou uma campanha para coleta de

resíduos eletrônicos e óleo de cozinha

gera
créditos de R$ 8.167.633,73
para reclamantes

Semana de Execução

Ao abrir o leilão, a corregedora do TRT-PE,

desembargadora Gisane Barbosa de Araújo, destacou a

importância da iniciativa, que permite a arrecadação de

um considerável volume de créditos para o pagamento de

dívidas trabalhistas.

Marcília Gama (3ª à direita), coordenadora de Gestão Documental e Memória do Tribunal Regional do
Trabalho, organizou o evento
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O Serviço de Saúde do TRT-PE

está promovendo uma cam-

panha de conscientização e

vacinação contra o HPV (Vírus

do Papiloma Humano). O

objetivo é difundir conceitos de

prevenção e informação sobre a

doença e viabilizar o acesso de

magistrados, servidores e seus

dependentes à Vacina Quadri-

valente, em condições finan-

ceiras abaixo do preço de

mercado. Esta vacina já foi

lançada em 116 países e

encontra-se disponível no Brasil

desde 2007, sendo recomendada

pela OMS. A sua eficácia é de

90,4% para os homens e 99%

para as mulheres. A campa-

nha do TRT é vol tada ,

principalmente, para pessoas

de 9 a 26 anos, quando a

Serviço de Saúde do TRT lança

campanha contra HPV

Saúde da Mulher
campanha de vacinação

contra o HPV

capacidade de imunização é

maior.

O HPV dos tipos 16 e 18 são

responsáveis por cerca de 70%

dos casos de câncer de colo de

útero, podendo atingir também

a vagina e a vulva. Nos homens,

o HPV é apontado como causa

de 40% das ocorrências de

câncer de pênis e de ânus. A

Vacina Quadrivalente é com-

posta por três doses a serem

aplicadas nos próximos meses

de agosto e outubro, e em

fevereiro de 2013. Para parti-

cipar do programa o interessado

deverá assinar um termo de

compromisso para a aplicação

das três doses. O preço máximo

será de R$ 225,00 por vacina,

enquanto no comércio custa

R$ 380,00.

Trabalho Decente e a Coletivização do Processo foi o tema da

oficina realizada, pela Escola Judicial do

Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (EJ-TRT6) em

parceria com a Comissão Nacional para a Erradicação do

Trabalho Escravo da Secretaria de Direitos Humanos da

Presidência da República . Com carga horária de 7 horas, a

iniciativa englobou a exposição Diagnóstico do Trabalho

no dia 15 de junho,

EJ-TRT6 promove oficina em parceria com
Secretaria de Direitos Humanos

Escravo Contemporâneo no Brasil, que foi ministrada pelo juiz

do trabalho da 15ª Região Marcus Menezes Barberino Mendes.

Também houve a exibição dos filmes Aprisionados por

Promessas e Frente de Trabalho. Para completar, também foram

abordados os seguintes pontos: Fiscalização do Trabalho e a

Prevenção, Processo Coletivo e Efetividade e Prática Processual

Coletiva.

Erradicação de trabalho infantil é objeto

de ações do TST

Cartaz da Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil de 2011
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Tendo em conta dados como

o levantado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), segundo o

qual praticamente não houve,

nos últimos dez anos, redução

no percentual de crianças e

adolescentes entre 10 e 14 anos

que trabalham, foi lançada no

dia 12 junho - Dia Internacional

contra o Traba-lho Infantil –

uma campanha para combater o

quadro. Desenvolvida pelo

Tribunal Superior do Trabalho

(TST), a iniciativa englobou a

criação de uma comissão

nacional para elaborar um

projeto institucional da Justiça

do Trabalho para o combate ao

trabalho infantil. No mesmo

dia, a ministra do Tribunal

Superior do Trabalho, Kátia

Magalhães Arruda, chamou

atenção para o papel do

Judiciário e das ações conjuntas

entre diversas instituições para a

solução do pro-blema no Brasil.

O pronuncia-mento aconteceu

em Genebra, Suíça, na reunião

do Comitê Internacional de

Combate ao Trabalho Infantil.

Longe de ser solução, o tra-

balho infantil acarreta, de acor-

do com a Fundação Abrinq, a

"perda da alegria natural da in-

fância”, transformando a crian-

ça “num adulto antes do tempo.

Facilita ainda o fracasso ou o

abandono escolar e pro-voca

problemas de saúde como:

fadiga excessiva, distúrbios do

sono, irritabilidade, alergia e

problemas respiratórios". Para

completar, crianças e adoles-

centes estão mais propensas a

serem vítimas de acidentes de

trabalho, e "o esforço físico

nessa etapa da vida pode retar-

dar o crescimento, ocasionar

lesões na medula espinhal,

produzir deformidades, inca-

pacidades permanentes, muti-

lações e, em casos de atividades

pesadas e perigosas, pode até

mesmo levar à morte", garante a

Fundação.
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Na sessão de 29 de maio, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região aprovou a realização de novo

concurso para juiz do trabalho substituto. O concurso mais recente do Regional foi concluído em 2010, com a

aprovação de 17 candidatos, os quais já tomaram posse.

Novo concurso para juiz é aprovado pelo Pleno

A Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania da Câmara

dos Deputados aprovou no dia

6 de junho o Projeto de Lei nº

1829/2011, de iniciativa do

Tribunal Superior do Trabalho,

que dispõe sobre a criação de 57

cargos efetivos para ampliar o

quadro de pessoal do TRT-PE.

Câmara dos Deputados aprova criação de cargos para o TRT-PE

No mês de junho o programa
Trabalho, Justiça e Cidadania
(TJC) levou magistrados à
Escola de Referência em
Ensino Médio (EREM) Clovis
Bevilaqua, no Hipódromo,
terceira instituição a receber a
iniciativa este ano. Os professo-
res, agentes multiplicadores do
programa, prepararam os
alunos para a realização de
apresentações, as quais foram
vistas pelos juízes. Estes, por
sua vez, explicaram aos estu-
dantes como é o funciona-
mento do Judiciário, além de
falarem sobre os direitos e
deveres de cada indivíduo na
sociedade.

Sob a coordenação da juíza

Interação entre alunos e juízes em visita do TJC

titular da 2ª Vara Trabalhista do

Cabo de Santo Agostinho,

Carmem Richlin, o programa,

criado pela Anamatra, foi

pioneiramente implantado em

Pernambuco pela Amatra VI,

em conjunto com a secretaria

de Educação do Estado. Com o

objetivo de divulgar as regras

que articulam as relações de

trabalho e transmitir noções de

ética e cidadania, o projeto é

apoiado por outras entidades, a

exemplo da OAB-PE e da

AATP-PE.

Os juízes Luciana Conforti e

José Adelmy Acioli, respec-

tivamente, presidente e vice-

presidente da Amatra VI,

participaram da visita, acom-

panhados dos juízes do trabalho

Lígia Valois e Renato Farias, além

do advogado e representante da

OAB-PE, Jorge Dantas.

Os referidos cargos deverão ser

ocupados por analistas judi-

ciários especializados em

Tecnologia da Informação. Da

Câmara, o PL segue para a

apreciação do Senado.

Trata-se de uma área em que o

Tribunal da 6ª Região precisa

ampliar seu quadro. Tais cargos

são cruciais para que o Regional

possa continuar levando adiante

os programas de Informática que

permitem uma agilização cada

vez maior em relação à trami-

tação de processos e, sobretudo,

para a implantação e o êxito do

Processo Judicial Eletrônico.

O presidente do TRT-PE,

desembargador André Genn,

destacou a urgência de o Regional

completar o seu quadro de pessoal

na área de Tecnologia da

Informação, para atender às novas

demandas de modernização do

Judiciário, especialmente com a

implantação do Processo Judicial

Eletrônico (PJe).

Entrevista
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Que tipo de impacto uma ini-

ciativa como a Semana Nacio-

nal de Execução Trabalhista

produz na celeridade dos

processos?

A periodicidade anual dessa

campanha é suficiente para dar

conta das demandas traba-

lhistas estagnadas na fase de

execução?

Podemos dizer que a atenção do

cidadão comum até então

estava focada na defesa do seu

direito, que era declarado numa

decisão judicial. A partir dessa

nova perspectiva, descobre a

sociedade que o direito

judicialmente assegurado

deverá ser concretizado com a

mudança da realidade sensível,

no dia a dia das pessoas e que

isso só é alcançado por

intermédio de uma fase de

execução célere.

Serve como um catalisador de

esforços. O efeito desse movi-

mento, que objetiva consolidar

Juiz Saulo Bosco explica importância
das conciliações

O juiz Saulo Bosco Souza de Medeiros, gestor regional das execuções no

TRT de Pernambuco, aposta alto na importância da Semana Nacional de

Execução Trabalhista, como forma de agilizar a solução de conflitos

geralmente emperrados na fase de execução. Ele acredita que além dos

resultados concretos obtidos durante a Semana, a iniciativa cria uma

nova cultura na sociedade que passa a entender as vantagens de uma

conciliação. É o seguinte o teor da entrevista concedida pelo magistrado:

a cultura de efetividade das

decisões judiciais, espraia-se

para além de uma semana.

Condutas como a manutenção

constante do Banco Nacional

dos Devedores Trabalhista,

utilização das ferramentas

eletrônicas de identificação de

devedores e de bens passíveis de

constrição judicial e designação

de pauta para tentativa de

conciliação em fase de exe-

cução, só para citar alguns

exemplos, são incorporadas à

rotina de cada unidade juris-

dicional durante todo o ano.

Um acordo é sempre uma

oportunidade de promover

ajustes às pretensões recí-

procas. Quando firmado em

fase de execução poderia

abreviar discussões extenu-

antes, como, por exemplo, de

Que vantagens há em aderir a

um acordo? Haveria perdas

para o beneficiário da ação

trabalhista?

quanto seria o efetivo valor da

dívida, abreviando o tempo que

seria despendido em incidentes e

recursos. Às vezes o que

representa um decréscimo no

crédito nominal trabalhista de

uma execução poderá, ao

reverso, significar a fixação do

valor razoável daquele direito

que foi assegurado, sem oprimir

o credor e sem inviabilizar a

continuidade das atividades do

devedor.

Sim, além do notável enga-

jamento por parte dos juízes e

serventuários ao movimento, a

real ização da 2ª Semana

Nacional de Execução Traba-

lhista possibilitou ampliar a

participação no leilão nacional

que, este ano, contou com a

adesão quase unânime das Varas

do Trabalho do Regional.

Comparativamente a 2011, a

Semana Nacional de Execução

Trabalhista conseguiu aprimo-

rar-se em que aspectos?

O que poderia ser incrementado,

a fim de aprimorar a campanha?

É possível dizer que uma cam-

panha desse porte tem caráter

pedagógico, possibilita criar uma

cultura de conciliação, de agili-

zação na resolução de conflitos

trabalhistas?

Primeiramente, é necessário

manter esse espírito cooperativo

na realização do evento.

Pretendemos aprimorar, dentre

outras coisas, o leilão on line,

que este ano integrou apenas as

varas da Capital, estendendo-o

ao conjunto das unidades

judiciárias do Regional.

Além dos resultados práticos no

sentido da solução efetiva de

várias execuções, a realização de

eventos como a Semana Nacio-

nal de Execução Trabalhista tem

por escopo promover uma

mudança de cultura não apenas

dentro do Judiciário, mas em

toda a sociedade.
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O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) arrecadou o montante

de R$ 6.793.774,73, com a realização de acordos, e R$ 1.373.859,00, durante o

leilão, atingindo a soma de R$ 8.167.633,73. O total de acordos realizados este

ano superou em quase um milhão e meio o total arrecadado nas conciliações da

semana de execução de 2011. Considerando-se o número de acordos realizados, o

quantitativo de 2012 – 489 acordos – praticamente dobrou em relação a 2011,

cujo total atingido foi de 289 acordos. Também em nível nacional, observou-se

recorde de arrecadação e milhares de processos resolvidos por todos os Tribunais e

Varas do Trabalho do Brasil, como saldo da 2ª Semana Nacional de Execução

Trabalhista, encerrada na sexta-feira (15). O executômetro, dispositivo inovador

que mostrou em tempo real os valores apurados durante a Semana de Execução,

informa a cifra de R$ 681.606.497,71, como total arrecadado em todo o país.

TRT-PE quase duplicou número de acordos na Semana de Execução Trabalhista

Realizada sob a coordenação dos

juízes Guilherme Mendonça

(juiz ouvidor e responsável pela

hasta pública), Gustavo Augusto

Pires de Oliveira (auxiliar da

Corregedoria) e Saulo Bosco

Souza de Medeiros (gestor das

execuções), magistrados e

servidores participaram do

planejamento, bem como do

acompanhamento dos resul-

tados e fiscalização dos dados da

2ª Semana Nacional de Exe-

cução Trabalhista, que ocorreu

entre os dias 11 e 15 de junho.

As audiências, programadas para

acontecerem durante o evento,

foram encerradas com um

grande leilão de bens penho-

Bom desempenho marca
atuação do Regional

rados. O objetivo da campanha

foi reduzir o número de ações

trabalhistas em fase de exe-

cução. As audiências realizadas

para atender aqueles que

resolveram quitar suas dívidas

ou fazer acordo com os credores,

evitando que seus bens fossem

levados à hasta pública,

aconteceram nas Varas Traba-

lhistas onde estão tramitando os

processos, no horário com-

preendido entre 8h e 13h.

Ao longo da Semana de

Execução, os órgãos do Judi-

ciário Trabalhista, em regime de

mutirão, realizaram pesquisas

para a identificação de deve-

dores e de seus respectivos bens,

com o auxílio de ferramentas ele-

trônicas como o Bancenjud, o

Renajud e o Infojud. O objetivo

era convocar as partes para

audiências de conciliação, expedir

certidões negativas e reavaliar

processos em arquivo provisório

por falta de bens a serem

penhorados.

O desembargador André Genn

enfatizou a importância da

Semana de Execução, na medida

em que possibilita à Justiça do

Trabalho melhorar o desempenho

no cumprimento de sua finali-

dade que não é só determinar a

quem pertence o direito, mas

garantir efetivamente que os

créditos sejam pagos.

Leilão ofereceu bens para todos
os gostos e necessidades

Entusiasmado com os resultados da Semana

Nacional de Execução Trabalhista, o juiz

responsável pelo Setor de Hasta Pública do

TRT-PE, Guilherme Mendonça, declarou

que o leilão de bens dos devedores é um

instrumento eficaz para diminuir o gargalo

que se observa na fase de execução. Segundo

explicou, esta etapa é responsável pela

sobrecarga de processos verificada nas Varas.

Na sua avaliação a ameaça de perder um bem

levado à hasta pública para o pagamento de

débitos trabalhistas, induz os devedores a

procurarem um acordo. Caso isto não

aconteça, através do leilão será possível

arrecadar o dinheiro necessário à quitação das

dívidas com os empregados.

No leilão deste ano foram arrematados além

de imóveis como casas, apartamentos e

fazendas, bens móveis de todos os tipos:

veículos, equipamentos eletrônicos,

máquinas industriais, fardos de fraldas,

tapetes indianos, peças de mobiliário, roupas,

sapatos, óculos, toldos, mesa de sinuca e

bebidas. Até mesmo os equipamentos da

academia de ginástica do Santa Cruz Futebol

Clube e 85 poltronas da tribuna do estádio

foram arrematados para o pagamento de

quantias devidas a jogadores.

O leilão das Varas do Recife foi realizado no

auditório do prédio da Sudene. Na Região

Metropolitana e no Interior, os leilões

aconteceram nas Varas onde tramitavam os

processos com bens penhorados. Na Capital,

devido ao grande volume de bens

relacionados, foi necessária a convocação de

sete leiloeiros. Estiveram presentes ao evento

representantes do Banco do Brasil e da Caixa

Econômica, responsáveis pelo recebimento

dos valores referentes aos lances, pagos por

intermédio de guias de depósito judicial

trabalhista. O evento foi coordenado pelos

juízes Saulo Bosco, gestor das Execuções, e

Gustavo Oliveira, auxiliar da Corregedoria,

além de Guilherme Mendonça.

Juízes Guilherme Mendonça, Gustavo Augusto Pires de Oliveira e Saulo Bosco Souza de Medeiros, organizadores da Semana, receberam elogios do desembargador André Genn
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O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) arrecadou o montante

de R$ 6.793.774,73, com a realização de acordos, e R$ 1.373.859,00, durante o

leilão, atingindo a soma de R$ 8.167.633,73. O total de acordos realizados este

ano superou em quase um milhão e meio o total arrecadado nas conciliações da

semana de execução de 2011. Considerando-se o número de acordos realizados, o

quantitativo de 2012 – 489 acordos – praticamente dobrou em relação a 2011,

cujo total atingido foi de 289 acordos. Também em nível nacional, observou-se

recorde de arrecadação e milhares de processos resolvidos por todos os Tribunais e

Varas do Trabalho do Brasil, como saldo da 2ª Semana Nacional de Execução

Trabalhista, encerrada na sexta-feira (15). O executômetro, dispositivo inovador

que mostrou em tempo real os valores apurados durante a Semana de Execução,

informa a cifra de R$ 681.606.497,71, como total arrecadado em todo o país.

TRT-PE quase duplicou número de acordos na Semana de Execução Trabalhista

Realizada sob a coordenação dos

juízes Guilherme Mendonça

(juiz ouvidor e responsável pela

hasta pública), Gustavo Augusto

Pires de Oliveira (auxiliar da

Corregedoria) e Saulo Bosco

Souza de Medeiros (gestor das

execuções), magistrados e

servidores participaram do

planejamento, bem como do

acompanhamento dos resul-

tados e fiscalização dos dados da

2ª Semana Nacional de Exe-

cução Trabalhista, que ocorreu

entre os dias 11 e 15 de junho.

As audiências, programadas para

acontecerem durante o evento,

foram encerradas com um

grande leilão de bens penho-

Bom desempenho marca
atuação do Regional

rados. O objetivo da campanha

foi reduzir o número de ações

trabalhistas em fase de exe-

cução. As audiências realizadas

para atender aqueles que

resolveram quitar suas dívidas

ou fazer acordo com os credores,

evitando que seus bens fossem

levados à hasta pública,

aconteceram nas Varas Traba-

lhistas onde estão tramitando os

processos, no horário com-

preendido entre 8h e 13h.

Ao longo da Semana de

Execução, os órgãos do Judi-

ciário Trabalhista, em regime de

mutirão, realizaram pesquisas

para a identificação de deve-

dores e de seus respectivos bens,

com o auxílio de ferramentas ele-

trônicas como o Bancenjud, o

Renajud e o Infojud. O objetivo

era convocar as partes para

audiências de conciliação, expedir

certidões negativas e reavaliar

processos em arquivo provisório

por falta de bens a serem

penhorados.

O desembargador André Genn

enfatizou a importância da

Semana de Execução, na medida

em que possibilita à Justiça do

Trabalho melhorar o desempenho

no cumprimento de sua finali-

dade que não é só determinar a

quem pertence o direito, mas

garantir efetivamente que os

créditos sejam pagos.

Leilão ofereceu bens para todos
os gostos e necessidades

Entusiasmado com os resultados da Semana

Nacional de Execução Trabalhista, o juiz

responsável pelo Setor de Hasta Pública do

TRT-PE, Guilherme Mendonça, declarou

que o leilão de bens dos devedores é um

instrumento eficaz para diminuir o gargalo

que se observa na fase de execução. Segundo

explicou, esta etapa é responsável pela

sobrecarga de processos verificada nas Varas.

Na sua avaliação a ameaça de perder um bem

levado à hasta pública para o pagamento de

débitos trabalhistas, induz os devedores a

procurarem um acordo. Caso isto não

aconteça, através do leilão será possível

arrecadar o dinheiro necessário à quitação das

dívidas com os empregados.

No leilão deste ano foram arrematados além

de imóveis como casas, apartamentos e

fazendas, bens móveis de todos os tipos:

veículos, equipamentos eletrônicos,

máquinas industriais, fardos de fraldas,

tapetes indianos, peças de mobiliário, roupas,

sapatos, óculos, toldos, mesa de sinuca e

bebidas. Até mesmo os equipamentos da

academia de ginástica do Santa Cruz Futebol

Clube e 85 poltronas da tribuna do estádio

foram arrematados para o pagamento de

quantias devidas a jogadores.

O leilão das Varas do Recife foi realizado no

auditório do prédio da Sudene. Na Região

Metropolitana e no Interior, os leilões

aconteceram nas Varas onde tramitavam os

processos com bens penhorados. Na Capital,

devido ao grande volume de bens

relacionados, foi necessária a convocação de

sete leiloeiros. Estiveram presentes ao evento

representantes do Banco do Brasil e da Caixa

Econômica, responsáveis pelo recebimento

dos valores referentes aos lances, pagos por

intermédio de guias de depósito judicial

trabalhista. O evento foi coordenado pelos

juízes Saulo Bosco, gestor das Execuções, e

Gustavo Oliveira, auxiliar da Corregedoria,

além de Guilherme Mendonça.

Juízes Guilherme Mendonça, Gustavo Augusto Pires de Oliveira e Saulo Bosco Souza de Medeiros, organizadores da Semana, receberam elogios do desembargador André Genn
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Na sessão de 29 de maio, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região aprovou a realização de novo

concurso para juiz do trabalho substituto. O concurso mais recente do Regional foi concluído em 2010, com a

aprovação de 17 candidatos, os quais já tomaram posse.

Novo concurso para juiz é aprovado pelo Pleno

A Comissão de Constituição,

Justiça e Cidadania da Câmara

dos Deputados aprovou no dia

6 de junho o Projeto de Lei nº

1829/2011, de iniciativa do

Tribunal Superior do Trabalho,

que dispõe sobre a criação de 57

cargos efetivos para ampliar o

quadro de pessoal do TRT-PE.

Câmara dos Deputados aprova criação de cargos para o TRT-PE

No mês de junho o programa
Trabalho, Justiça e Cidadania
(TJC) levou magistrados à
Escola de Referência em
Ensino Médio (EREM) Clovis
Bevilaqua, no Hipódromo,
terceira instituição a receber a
iniciativa este ano. Os professo-
res, agentes multiplicadores do
programa, prepararam os
alunos para a realização de
apresentações, as quais foram
vistas pelos juízes. Estes, por
sua vez, explicaram aos estu-
dantes como é o funciona-
mento do Judiciário, além de
falarem sobre os direitos e
deveres de cada indivíduo na
sociedade.

Sob a coordenação da juíza

Interação entre alunos e juízes em visita do TJC

titular da 2ª Vara Trabalhista do

Cabo de Santo Agostinho,

Carmem Richlin, o programa,

criado pela Anamatra, foi

pioneiramente implantado em

Pernambuco pela Amatra VI,

em conjunto com a secretaria

de Educação do Estado. Com o

objetivo de divulgar as regras

que articulam as relações de

trabalho e transmitir noções de

ética e cidadania, o projeto é

apoiado por outras entidades, a

exemplo da OAB-PE e da

AATP-PE.

Os juízes Luciana Conforti e

José Adelmy Acioli, respec-

tivamente, presidente e vice-

presidente da Amatra VI,

participaram da visita, acom-

panhados dos juízes do trabalho

Lígia Valois e Renato Farias, além

do advogado e representante da

OAB-PE, Jorge Dantas.

Os referidos cargos deverão ser

ocupados por analistas judi-

ciários especializados em

Tecnologia da Informação. Da

Câmara, o PL segue para a

apreciação do Senado.

Trata-se de uma área em que o

Tribunal da 6ª Região precisa

ampliar seu quadro. Tais cargos

são cruciais para que o Regional

possa continuar levando adiante

os programas de Informática que

permitem uma agilização cada

vez maior em relação à trami-

tação de processos e, sobretudo,

para a implantação e o êxito do

Processo Judicial Eletrônico.

O presidente do TRT-PE,

desembargador André Genn,

destacou a urgência de o Regional

completar o seu quadro de pessoal

na área de Tecnologia da

Informação, para atender às novas

demandas de modernização do

Judiciário, especialmente com a

implantação do Processo Judicial

Eletrônico (PJe).

Entrevista
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Que tipo de impacto uma ini-

ciativa como a Semana Nacio-

nal de Execução Trabalhista

produz na celeridade dos

processos?

A periodicidade anual dessa

campanha é suficiente para dar

conta das demandas traba-

lhistas estagnadas na fase de

execução?

Podemos dizer que a atenção do

cidadão comum até então

estava focada na defesa do seu

direito, que era declarado numa

decisão judicial. A partir dessa

nova perspectiva, descobre a

sociedade que o direito

judicialmente assegurado

deverá ser concretizado com a

mudança da realidade sensível,

no dia a dia das pessoas e que

isso só é alcançado por

intermédio de uma fase de

execução célere.

Serve como um catalisador de

esforços. O efeito desse movi-

mento, que objetiva consolidar

Juiz Saulo Bosco explica importância
das conciliações

O juiz Saulo Bosco Souza de Medeiros, gestor regional das execuções no

TRT de Pernambuco, aposta alto na importância da Semana Nacional de

Execução Trabalhista, como forma de agilizar a solução de conflitos

geralmente emperrados na fase de execução. Ele acredita que além dos

resultados concretos obtidos durante a Semana, a iniciativa cria uma

nova cultura na sociedade que passa a entender as vantagens de uma

conciliação. É o seguinte o teor da entrevista concedida pelo magistrado:

a cultura de efetividade das

decisões judiciais, espraia-se

para além de uma semana.

Condutas como a manutenção

constante do Banco Nacional

dos Devedores Trabalhista,

utilização das ferramentas

eletrônicas de identificação de

devedores e de bens passíveis de

constrição judicial e designação

de pauta para tentativa de

conciliação em fase de exe-

cução, só para citar alguns

exemplos, são incorporadas à

rotina de cada unidade juris-

dicional durante todo o ano.

Um acordo é sempre uma

oportunidade de promover

ajustes às pretensões recí-

procas. Quando firmado em

fase de execução poderia

abreviar discussões extenu-

antes, como, por exemplo, de

Que vantagens há em aderir a

um acordo? Haveria perdas

para o beneficiário da ação

trabalhista?

quanto seria o efetivo valor da

dívida, abreviando o tempo que

seria despendido em incidentes e

recursos. Às vezes o que

representa um decréscimo no

crédito nominal trabalhista de

uma execução poderá, ao

reverso, significar a fixação do

valor razoável daquele direito

que foi assegurado, sem oprimir

o credor e sem inviabilizar a

continuidade das atividades do

devedor.

Sim, além do notável enga-

jamento por parte dos juízes e

serventuários ao movimento, a

real ização da 2ª Semana

Nacional de Execução Traba-

lhista possibilitou ampliar a

participação no leilão nacional

que, este ano, contou com a

adesão quase unânime das Varas

do Trabalho do Regional.

Comparativamente a 2011, a

Semana Nacional de Execução

Trabalhista conseguiu aprimo-

rar-se em que aspectos?

O que poderia ser incrementado,

a fim de aprimorar a campanha?

É possível dizer que uma cam-

panha desse porte tem caráter

pedagógico, possibilita criar uma

cultura de conciliação, de agili-

zação na resolução de conflitos

trabalhistas?

Primeiramente, é necessário

manter esse espírito cooperativo

na realização do evento.

Pretendemos aprimorar, dentre

outras coisas, o leilão on line,

que este ano integrou apenas as

varas da Capital, estendendo-o

ao conjunto das unidades

judiciárias do Regional.

Além dos resultados práticos no

sentido da solução efetiva de

várias execuções, a realização de

eventos como a Semana Nacio-

nal de Execução Trabalhista tem

por escopo promover uma

mudança de cultura não apenas

dentro do Judiciário, mas em

toda a sociedade.
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O Serviço de Saúde do TRT-PE

está promovendo uma cam-

panha de conscientização e

vacinação contra o HPV (Vírus

do Papiloma Humano). O

objetivo é difundir conceitos de

prevenção e informação sobre a

doença e viabilizar o acesso de

magistrados, servidores e seus

dependentes à Vacina Quadri-

valente, em condições finan-

ceiras abaixo do preço de

mercado. Esta vacina já foi

lançada em 116 países e

encontra-se disponível no Brasil

desde 2007, sendo recomendada

pela OMS. A sua eficácia é de

90,4% para os homens e 99%

para as mulheres. A campa-

nha do TRT é vol tada ,

principalmente, para pessoas

de 9 a 26 anos, quando a

Serviço de Saúde do TRT lança

campanha contra HPV

capacidade de imunização é

maior.

O HPV dos tipos 16 e 18 são

responsáveis por cerca de 70%

dos casos de câncer de colo de

útero, podendo atingir também

a vagina e a vulva. Nos homens,

o HPV é apontado como causa

de 40% das ocorrências de

câncer de pênis e de ânus. A

Vacina Quadrivalente é com-

posta por três doses a serem

aplicadas nos próximos meses

de agosto e outubro, e em

fevereiro de 2013. Para parti-

cipar do programa o interessado

deverá assinar um termo de

compromisso para a aplicação

das três doses. O preço máximo

será de R$ 225,00 por vacina,

enquanto no comércio custa

R$ 380,00.

Trabalho Decente e a Coletivização do Processo foi o tema da

oficina realizada, pela Escola Judicial do

Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (EJ-TRT6) em

parceria com a Comissão Nacional para a Erradicação do

Trabalho Escravo da Secretaria de Direitos Humanos da

Presidência da República . Com carga horária de 7 horas, a

iniciativa englobou a exposição Diagnóstico do Trabalho

no dia 15 de junho,

EJ-TRT6 promove oficina em parceria com
Secretaria de Direitos Humanos

Escravo Contemporâneo no Brasil, que foi ministrada pelo juiz

do trabalho da 15ª Região Marcus Menezes Barberino Mendes.

Também houve a exibição dos filmes Aprisionados por

Promessas e Frente de Trabalho. Para completar, também foram

abordados os seguintes pontos: Fiscalização do Trabalho e a

Prevenção, Processo Coletivo e Efetividade e Prática Processual

Coletiva.

Erradicação de trabalho infantil é objeto

de ações do TST

Cartaz da Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil de 2011
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Tendo em conta dados como

o levantado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), segundo o

qual praticamente não houve,

nos últimos dez anos, redução

no percentual de crianças e

adolescentes entre 10 e 14 anos

que trabalham, foi lançada no

dia 12 junho - Dia Internacional

contra o Traba-lho Infantil –

uma campanha para combater o

quadro. Desenvolvida pelo

Tribunal Superior do Trabalho

(TST), a iniciativa englobou a

criação de uma comissão

nacional para elaborar um

projeto institucional da Justiça

do Trabalho para o combate ao

trabalho infantil. No mesmo

dia, a ministra do Tribunal

Superior do Trabalho, Kátia

Magalhães Arruda, chamou

atenção para o papel do

Judiciário e das ações conjuntas

entre diversas instituições para a

solução do pro-blema no Brasil.

O pronuncia-mento aconteceu

em Genebra, Suíça, na reunião

do Comitê Internacional de

Combate ao Trabalho Infantil.

Longe de ser solução, o tra-

balho infantil acarreta, de acor-

do com a Fundação Abrinq, a

"perda da alegria natural da in-

fância”, transformando a crian-

ça “num adulto antes do tempo.

Facilita ainda o fracasso ou o

abandono escolar e pro-voca

problemas de saúde como:

fadiga excessiva, distúrbios do

sono, irritabilidade, alergia e

problemas respiratórios". Para

completar, crianças e adoles-

centes estão mais propensas a

serem vítimas de acidentes de

trabalho, e "o esforço físico

nessa etapa da vida pode retar-

dar o crescimento, ocasionar

lesões na medula espinhal,

produzir deformidades, inca-

pacidades permanentes, muti-

lações e, em casos de atividades

pesadas e perigosas, pode até

mesmo levar à morte", garante a

Fundação.
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Durante reunião de avaliação da
2ª Semana Nacional de Exe-
cução Trabalhista, o presidente
do TRT-PE, desembargador
André Genn, manifestou o
reconhecimento à performance
do Regional, elogiando a
dedicação e o compromisso de
magistrados e servidores na
realização do evento, que ocorreu
entre os dias 11 e 15 de junho. No
período foram gerados créditos
de R$ 8.167.633,73 para os recla-
mantes, somando-se os valores
referentes aos acordos (R$

6.793.774,73) e os provenientes
do leilão (R$ 1.373.859,00).
Como parte da Semana, as Varas
Trabalhistas da capital mon-
taram uma pauta especial de
audiências para tentativa de con-

ciliação. A ideia era incrementar

o número de acordos realiza-

dos nos processos que já se

encontravam em fase de exe-

cução. Ao longo da Semana, o

TST divulgou a relação dos cem

maiores devedores da Justiça

do Trabalho em cada Região,

conforme pesquisa realizada

junto ao Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Finalmente no dia 15 foi

realizado grande leilão nacional,

contando com a participação de

sete leiloeiros. A meta estabe-

lecida pelo Conselho Superior da

Justiça do Trabalho (CSJT) para

2012 era aumentar em 10% o

número de execuções, tomando

como base aquelas realizadas

no ano passado durante o

evento. Em Pernambuco, o TRT

quase duplicou os valores

conquistados em 2011.

Erradicação de trabalho infantil

é objeto de ações do TST

Encontra-se em execução o

projeto Preservando a Memória

da Justiça do Trabalho em

Pernambuco, de 1964 a 1985,

coordenado pelas professoras

Marcília Gama (UFRPE e

TRT), Élcia de Torres Bandeira

(UFRPE). O objetivo é catalo-

gar, organizar e digitalizar o

acervo documental trabalhista e

deverá ser concluído em

dezembro próximo. Trata-se

de um trabalho da maior im-

portância para a construção da

história e do patrimônio cultu-

ral de Pernambuco. Recente-

mente, por ocasião da 10ª Sema-

na de Museus, o TRT-PE parti-

cipou do evento com a expo-

sição“O Mundo do Trabalho”,

apresentando fotos e peças
processuais antigas.

Na ocasião coube à servidora
do Tribunal, historiadora e ba-
charel em Direito, Elysângela
Freitas, coordenar uma mesa-
redonda e uma série de
palestras. Marcília Gama fez
uma explanação sobre “O
panorama dos conflitos traba-
lhistas em Pernambuco nas
ditaduras Vargas e militar de
1964”. Élcia Torres abordou
o tema “A construção da
cidadania das mulheres no
século XX”, e a pesquisadora
Valéria Santos apresentou
“Uma análise da pesquisa
histórica nas Juntas de Con-
ciliação e Julgamento”,enfa-

tizando os casos de acidentes de

trabalho no Estado. Para

concluir, o aluno do Curso de

História da UFRPE, Marcos

Ferreira Pedrosa, recitou poema

de sua autoria denominado

“Elegia para um acidentado do

trabalho”.

Projeto Memória do TRT-PE participa da
Semana de Museus

Recolhimento de medicamentos é
realizado no Tribunal

Entre as várias atividades promovidas no Regional

pernambucano entre os dias 04 e 06 em comemoração à

Semana do Meio Ambiente, foi desenvolvida uma ação para

recolhimento de medicamentos. O evento, que inicialmente

estava previsto para terminar no dia 08, foi prorrogado até o

dia 14. O foco foi o recolhimento de remédios fora de

validade, para serem encaminhados à incineração, que é o

correto para esses materiais, e também remédios dentro do

prazo de validade, para serem doados. Outra forma de

encaminhar os medicamentos para o adequado descarte é

recorrer a algumas farmácias que têm realizado a mesma

ação, conforme lembrou a professora da Universidade de

Pernambuco (UPE), Susiane Lopes, em palestra realizada no dia

05, como parte do programa de eventos da Semana Ambiental do

TRT6. Além da iniciativa, também foram promovidos durante o

evento o lançamento dos cursos à distância na área de gestão

ambiental, uma palestra sobre Gestão Ambiental na

Administração Pública e uma visita ecológica ao Jardim Botânico

do Recife. Ainda foi comemorado o segundo aniversário da feira

de orgânicos do Sexto Regional. No ano passado, durante a

Semana, o Tribunal realizou uma campanha para coleta de

resíduos eletrônicos e óleo de cozinha

gera
créditos de R$ 8.167.633,73
para reclamantes

Semana de Execução

Ao abrir o leilão, a corregedora do TRT-PE,

desembargadora Gisane Barbosa de Araújo, destacou a

importância da iniciativa, que permite a arrecadação de

um considerável volume de créditos para o pagamento de

dívidas trabalhistas.

Marcília Gama (3ª à direita), coordenadora de Gestão Documental e Memória do Tribunal Regional do
Trabalho, organizou o evento


