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No dia 22 de outubro, o Pleno

do Tribunal Regional do

Trabalho (TRT-PE) votou, em

sessão extraordinária, as listas

tríplices para indicação de dois

novos desembargadores. Para

a vaga de Josélia Morais,

ocupada por juiz de carreira,

promoção por merecimento,

foram escolhidos os juízes

Maria das Graças Arruda

França (VT de Carpina), José

Luciano Alexo da Silva (5ª VT

de Jaboatão) e Sergio Torres

Teixeira (2ª VT de Jaboatão). Já

Votadas listas tríplices para dois desembargadores

para o preenchimento da vaga

deixada por Nelson Soares, a

ser ocupada por membro do

Ministério Público do Tra-

balho, o Pleno do Tribunal

Pleno aprova aposentadoria de Theodomiro Romeiro

Na sessão do Pleno de 9 de
outubro, os desembargadores do
TRT6 aprovaram o pedido de
aposentadoria do juiz do tra-
balho Theodomiro Romeiro dos
Santos, titular da 9ª VT do
Recife. “É uma enorme perda
para os quadros da instituição.
Uma vida de conduta retilínea,
de muita dedicação ao trabalho”,
ressaltou o presidente do Re-
gional, desembargador André
Genn, lançando voto de aplauso,
reconhecimento e louvor ao
magistrado, acolhido por unani-
midade. “Este é um momento
histórico de que o TRT parti-
cipa”, acrescentou, numa franca
menção à biografia do juiz
trabalhista.

A desembargadora Valéria
Gondim lembrou que Theodo-
miro “soube se afirmar como
magistrado comprometido com a

classe”. O desembargador
Ivanildo Andrade, além de
reafirmar a conduta de militante
político associativo, também
realçou a serenidade com que
julgava e o bom relacionamento
que mantinha com as partes,
servidores e magistrados. “É
uma pessoa que deixa marcas e
em momento algum abandona a
fronteira do diálogo”, lembrou o
procurador-chefe da PRT, Fábio
Farias. Conforme o vice-
presidente da Amatra VI,
Adelmy Acioli, “o Tribunal não
apenas aplicou o direito à espé-
cie, mas, sobretudo, chancelou o
resgate de uma dívida histórica
que a República Federativa do
Brasil possui com o juiz
Theodomiro”.

O pedido de aposentadoria foi
encaminhado pelo magistrado
logo após a averbação de tempo
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de serviço na condição de
anistiado político, referente ao
período de outubro de 1970 a
outubro de 1985, época da
ditadura militar, em que sofreu
prisão política e se viu obrigado a
pedir asilo político na França.
Concursado e empossado neste
TRT desde o início de 1993,
anteriormente foi servidor da

Celpe, nos anos de 1987 a 1989, e
do TRF da 5ª Região entre 1989 e
1993. Foi presidente da Amatra
VI, ocupou a titularidade das VTs
de Catende, Cabo, Salgueiro,
Serra Talhada, entre outras,
permanecendo na magistratura
trabalhista do Regional per-
nambucano por quase duas
décadas.

escolheu os procuradores Fábio

Farias, Eduardo Botelho e

Marisa Monteiro. Agora as lis-

tas tríplices seguem para a

Presidência da República que

nomeia os dois novos desem-

bargadores, completando a

composição da Segunda Instância

do TRT-PE, integrada por 19

membros.

José Luciano Alexo da Silva Maria das Graças Arruda França Sergio Torres Teixeira

Em momento histórico, magistrados lançam voto de reconhecimento ao juiz

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

instalou o Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas

cinco Varas do Trabalho de Jaboatão dos

Guararapes, no dia 19 de novembro.

A implantação do PJe em Jaboatão, além de levar

à população os benefícios desse modelo

processual, vai servir de parâmetro para o

Tribunal instalar a Plataforma no Fórum

Trabalhista Advogado José Barbosa de Araújo, no

Recife, que é integrado por 23 Varas.

Fórum de Jaboatão
recebe o PJe

Inaugurado na 6ª Região, dia 18 de setembro, no

fórum de Igarassu (1ª e 2ª Varas) e no Tribunal,

para os mandados de segurança, o PJe ainda este

ano chega também às VTs de Ribeirão, Paulista e

Ipojuca.

Completar o quadro de servidores das Varas do

Trabalho e da Secretaria de Informática vem

sendo uma das metas da atual Administração do

TRT-PE, para atender ao volume de demandas

crescente no Regional. No mês de outubro

foram nomeados 158 servidores e destes 122

tomaram posse.

TRT-PE dá posse a novos

servidores

Acervos Documentais do TRT-PE no Programa Memória

do Mundo da Unesco O conjunto de processos tra-

balhistas do TRT-PE, que cobre o

período de 1941 até a ditadura

militar – de 1964 a 1985 acaba de

ser inscrito no Registro Nacional do

Brasil do Progra-ma Memória do

Mundo da UNESCO.

–

Jaboatão
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Gisane Barbosa de Araújo

Escola Judicial realiza
módulo de aperfeiçoamento

Fórum Advogado José Barbosa de

Araújo (sede das Varas da Capital).

Na abertura do evento, o juiz au-

xiliar do CNJ Marivaldo Dantas de

Araújo abordou temas teóricos e

introdutórios ao estudo do Pro-

cesso Judicial Eletrônico (PJe). No

período da tarde, o juiz do Trabalho

paranaense Bráulio Gusmão tratou

de aspectos relacionados à

segurança da informação e à

Jurisdição Virtual.

A Escola Judicial do Tribunal

Regional do Trabalho da Sexta

Região (EJ-TRT6) realizou em

outubro (22 a 26) o 8º Módulo

Concentrado de Aperfeiçoamento

de Magistrados, tradicional evento

semestral de capacitação para os

juízes do Regional pernam-

bucano. Durante uma semana de

estudos, os magistrados partici-

param de palestras e atividades

práticas.

Nesta oitava edição, que conta com

mais de 90 juízes inscritos, boa

parte dos temas debatidos deu

ênfase a assuntos relaciona-dos ao

Processo Judicial Eletrô-nico

(PJe/JT). A capacitação aconteceu

no auditório do Con-domínio

Sudene (13º andar – ala Sul),
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O presidente do TRT-PE,

desembargador André Genn,

assinou no dia 18 de outubro o

termo de doação de 20

Computadores são doados à Funase
para inclusão digital

Saúde de corpo e alma foi o

tema da 6ª Semana da Saúde do

Condomínio Sudene, que

aconteceu de 22 a 26 de

outubro, das 9h às 16h, sob a

coordenação, no TRT-PE, de

Renatto Pinto, Chefe da Seção

de Assistência Social. O evento

promoveu diversas atividades,

tais como palestras, aula

experimental, oficina, mesa

redonda, além da feira da saúde

que funcionou em frente à

Biblioteca da Sudene, no térreo,

oferecendo teste de glicose,

aferição de pressão arterial,

reflexologia podal, pilates e feira

de orgânicos.

As palestras tiveram por tema

medicina chinesa, logoterapia,

alimentos funcionais, impor-

tância das caminhadas e in-

fluência da alimentação na

promoção da saúde. Entre os

palestrantes, o bioquímico

Nelson Sampaio, a nutricio-

nista Joyce Moraes, o professor

da Unicap Valter Avellar. A aula

experimental, com Iberê Jandir

e Roberta Perucci, tratou de

respiração, meditação e quali-

dade de vida.

A Semana de Saúde é organi-

zada pela Comissão de Promo-

ção à Saúde e Qualidade de

Vida do Condomínio Sudene e

promovida pelos vários órgãos

que compõem o condomínio:

TRT6, Ministério da Saúde,

Codevasf, IBGE, Sudene,

Ministério do Planejamento,

Semana de Saúde acontece no edifício Sudene

computadores à Fundação de

Atendimento Socioeducativo

(Funase), unidade de Jaboatão

dos Guararapes, que vai usar os

equipamentos num laboratório

de informática para que os

adolescentes em conflito com a

lei aprendam atividades rela-

cionadas à área da informática.

A assinatura aconteceu no

Gabinete da Presidência com a

presença do diretor da Funase,

Alberto Vinícius Melo, da

diretora da unidade de Jaboatão,

Ministério da Integração Na-

cional e conta com o patrocínio

do Banco do Brasil, Associação

dos Servidores do IBGE e

Associação dos Servidores da

Sudene.

Elusiane Oriá, e de Sônia

Norões, parceira e entusiasta

das atividades que a unidade

oferece aos meninos em

re c u p e r a ç ã o, e d e d o i s

adolescentes que são atendidos

pela instituição, que atualmente

abriga 76 meninos na faixa

etária entre 12 e 15 anos.

O desembargador Ivanildo

Andrade e o secretário-geral da

presidência, Ayrton Porto,

acompanharam a assinatura do

ato.

Com o objetivo de tornar mais operacionais e efetivos os

cuidados relativos às instalações físicas das VTs do interior, o

TRT-PE, através da Secretaria Administrativa e da Coordenação

de Engenharia e Manutenção (Cema), assina contrato com

empresas especializadas para realização de serviços de operação,

manutenção dos sistemas, dos equipamentos e das instalações.

Um dos contratados cuidará dos polos 2, 3 e 4 – Sertânia, Pesqueira,

Garanhuns, Belo Jardim, Caruaru, Catende, Palmares, Barreiros,

Ribeirão, Carpina, Limoeiro, Surubim, Nazaré, Goiana e Timbaúba,

enquanto o outro ficará com os polos 5, 6 e 7 – Floresta, Serra Talhada,

Salgueiro, Araripina e Petrolina. O gestor dos contratos é o diretor da

Cema, Benuval Figueira Costa Filho.

TRT ASSINA CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS

Durante uma semana de palestras e atividades
práticas, juízes participam de evento semestral

Servidores assistem a
palestras com
especialistas e aferição
de pressão arterial é
um dos atrativos da
feira

Adolescentes são os beneficiários da doação

André Genn recebe
comenda no TRT
da 8ª região
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

(TRT-PE), desembargador André Genn, recebeu no dia 31 de

outubro, na sede do TRT da 8ª Região (Pará), em Belém, a

medalha da Ordem do Mérito Jus Et Labor no grau Grande

Oficial. A comenda foi entregue pelo presidente do TRT da 8ª

Região (TRT-PA), desembargador José de Alencar.

Desembargador José de Alencar (TRT-PA) faz entrega da comenda ao desembargador
André Genn (TRT-PE)
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Tribunais do Nordeste realizam encontro

tais como sobrecarga de trabalho,

ameaça à integridade física e

comunicação do magistrado

com a sociedade. Informou o

conselheiro que é urgente e

necessária a valorização do juiz

para reversão de tendências

como desinteresse de talentosos

conhecedores do direito pela

carreira da magistratura, haja

vista que ultimamente 16 juízes

pediram exoneração para

seguirem outras carreiras e os

dois primeiros colocados no

concurso para juiz federal no Rio

de Janeiro fizeram opção por

outra atividade. Ressaltou Lúcio

Munhoz que o Judiciário

necessita mostrar aos cidadãos o

volume espantoso de processos

que julga. “A Justiça precisa

chegar à imprensa e dizer à

sociedade que produz 42 sen-

tenças por minuto”, declarou.

Com a promoção do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ),

aconteceu no dia 1º de

outubro, na sede do TRF5, no

Recife, o Encontro Regional

Nordeste do Programa Valo-

rização dos Magistrados: Juiz

Valorizado, Justiça Completa.

Juízes e desembargadores dos

estados de Pernambuco,

Ceará, Piauí, Maranhão,

Paraíba, Rio Grande do Norte,

Sergipe, Bahia e Alagoas

discutiram os principais pro-

blemas que afetam os mem-

bros da magistratura.

Compuseram a mesa o

presidente do TRT-PE, de-

sembargador André Genn; o

presidente do TJ-PE, de-

sembargador Jovaldo Nunes;

o presidente do TRF5, de-

sembargador Paulo Roberto de

Oliveira, e os conselheiros do

CNJ José Lúcio Munhoz,

Jefferson Luís Kravchychyn,

Emannoel Campelo e Gilberto

Valente.

Participaram, ainda, a corre-

gedora, desembargadora

Gisane Araújo, o diretor da

Escola Judicial do TRT-PE

(EJ6), desembargador Pedro

Paulo Nóbrega, o coordenador

da EJ6, juiz Agenor Pereira, o

juiz auxiliar da Presidência,

Virgínio Benevides, o juiz

auxiliar da Corregedoria,

Gustavo Pires de Oliveira, e o

juiz ouvidor, Guilherme

Mendonça. A juíza Luciana

Conforti , presidente da

Amatra VI, representou a

entidade de magistrados traba-

lhistas da Sexta Região.

Após a abertura oficial, o

conselheiro Lúcio Munhoz fez

a apresentação do programa,

destacando as dificuldades por

que passam os magistrados,

Processos trabalhistas: dissídios

coletivos e individuais (1941-

1985). Este é o acervo docu-

mental, pertencente ao Memo-

rial da Justiça do Trabalho em

Pernambuco, que acaba de ser

inscrito no Registro Nacional

do Brasil do Programa Memória

do Mundo da UNESCO

(MOWBrasil). A portaria, de nº

134, que reconhece a inscrição

de dez acervos documentais,

entre eles o do TRT-PE, foi

assinada pela ministra da cul-

tura, Marta Suplicy, no dia 17

de outubro.

Os acervos, inscritos como patri-

mônio documental nacional,

foram aprovados pelo Comitê

Nacional do Brasil, durante

reunião ocorrida em setem-

bro, no Rio de Janeiro, e dizem

respeito às ações do programa

Memória do Mundo, o qual

busca identificar documentos

ou conjuntos documentais em

situação de risco que tenham valor

de patrimônio documental da

humanidade.

O conjunto de arquivos, referente

ao TRT-PE e inscrito no progra-

ma, diz respeito à história do tra-

balho, a lutas e conquistas traba-

lhistas, ao conflito capital/traba-

lho, e se situa no período de 1941

até a ditadura militar – de 1964 a

1985, no estado de Pernambuco.

Tal acervo vem sendo gerido pelo

Memorial da Justiça do Trabalho,

instituição cultural que promove,

sem fins lucrativos, ações de guar-

da e preservação de documentos

iconográficos e processuais traba-

lhistas integrantes do próprio ar-

quivo histórico e museu do Regio-

nal pernambucano.

A cerimônia de diplomação será

realizada na cidade do Rio de Ja-

neiro em 4 de dezembro de 2012.

Acervo do TRT no Memória do Mundo da Unesco

Conselho Superior Justiça do

Tr a b a l h o ( C S J T ) , q u e

determina, para o ano de 2012,

a instalação do PJe em pelo

menos 10% das VTs do

Regional. A inauguração de

hoje, em Jaboatão, acontece em

s e g u i d a à i m p l a n t a ç ã o

inaugural, em setembro, do PJe

nas duas VTs de Igarassu e

setores da segunda instância.

Em Jaboatão é grande a

procura pela solução dos

conflitos trabalhistas, o

equivalente, em números, à

quantidade anual de processos

recebidos em algumas capitais

brasileiras. Em 2010, nas

quatro Varas existentes no

município, somando-se os

que a partir de maio mais uma

Vara Trabalhista (a 5ª VT) passou

a funcionar naquele fórum.

Para a implantação do PJe, foi

necessário providenciar a

renovação do parque de

informática e ampliação do

quadro de pessoal técnico. Entre

as vantagens, a nova plataforma

p r o p i c i a a u t o m a ç ã o d e

praticamente todas as atividades,

a realização de múltiplas tarefas

simultaneamente, a democra-

tização do acesso ao judiciário.

“O PJe representa verdadeira

revolução: é um ponto de partida.

É obra em franco aperfeiço-

amento, seremos partícipes do

desenvolvimento e aprimo-

ramento desse sistema”, defen-

Frederico Duarte, presente à

solenidade, o PJe é meio mais

confiável, mais seguro do que as

ações autuadas por meio físico

– em papel – pois não neces-

sitará de eventuais restauros e,

ao mesmo tempo, não permite

adulteração. A primeira ação

trabalhista do PJe em Jaboatão

foi autuada pelo advogado

Carlos Roberto Alexandre dos

Santos e distribuída para a 4ª

Vara Trabalhista. A audiência

inicial ficou marcada para o dia

20 de fevereiro de 2013, às

8h40. A partir de agora, todos

os processos trabalhistas

recebidos no fórum do Jaboatão

só poderão tramitar por meio

do PJe.

Aconteceu no dia 19 de

novembro a implantação do

Processo Judicial Eletrônico

(PJe) no Fórum Trabalhista de

Jaboatão dos Guararapes. A

solenidade foi comandada pelo

p re s iden te do TRT-PE,

desembargador André Genn, e

contou com a presença de

diversas autoridades, entre elas

a co r regedora reg iona l ,

d e s e m b a rg a d o r a G i s a n e

Barbosa de Araújo; o presidente

da Amatra6, juiz André Luiz

Machado; a juíza titular da 1ª

VT de Jaboatão, Maria de

Betânia Silveira Villela; o juiz

titular da 2ª VT de Jaboatão,

Sergio Torres Teixeira; o juiz

titular da 3ª VT de Jaboatão,

Aurélio da Silva; a juíza titular

da 4ª VT de Jaboatão, Ana

Claudia Petruccelli de Lima; o

juiz titular da 5ª VT de

Jaboatão, José Luciano Alexo da

Silva; os desembargadores do

trabalho Pedro Paulo Pereira

Nóbrega e Nise Pedroso Lins; os

juízes do Trabalho Consolata

Rego Batista e Roberto Soares; o

procurador do trabalho Manoel

Orlando Goulart , repre-

sentando o MPT da 6ª Região; o

conselheiro federal da OAB,

Frederico Preuss Duarte, na

ocasião representando o

pres idente da OAB-PE,

Henrique Mariano; o vereador

da Câmara Municipal do

Jaboatão professor Hilton

Bulhões.

Em nome dos magistrados que

atuam nas Varas Trabalhistas

do Fórum do Jaboatão, a juíza

Ana Claudia Petruccel l i

ressaltou ser aquela cerimônia

um “momento marcante, que

não comporta retrocessos”.

Avaliou, ainda, o PJe como

significativo e complexo

processo, que implica em

mudança de métodos e

paradigmas. Ao discursar, o

p r e s i d e n t e d o T R T 6 ,

desembargador André Genn,

lembrou que , conforme

definido, a instalação do PJe em

Jaboatão era “prioridade

absoluta” por ser o segundo

maior fórum trabalhista em

Pe r n a m b u c o e a b r i g a r

importante distrito industrial.

Com esta implantação, fica

cumprida a Meta 16 do

processos recebidos com aqueles

em fase de execução, tramitaram

14.970, montante este que

atingiu, em 2011, o total de

16.027. Até setembro deste ano

cerca de sete mil novos processos

já foram recebidos e o diferencial

em relação aos anos anteriores é

deu o desembargador André

Genn, acrescentando que “este

é um passo sem volta na direção

do futuro e lá adiante todos nós

podemos narrar que fizemos

parte da construção da

história”.

Conforme declarou o advogado

PJe chega a Jaboatão

O encontro contou com o apoio

da AMB, Anamatra e Ajufe.

Informativo TRT6 . outubro - novembro 2012
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Tribunal aumenta quadro de servidores
para atender demanda da sociedade

Logo após a homologação do

concurso para servidores e a

sanção da Lei Federal nº 12.

721, de 02/10/2012, que cria 57

cargos de provimento efetivo no

Quadro de Pessoal da Secretaria

do Tribunal Regional do

Trabalho da 6ª Região (TRT-

PE), a Presidência do Regional

deu início ao processo de

nomeação dos novos servidores.

Até o dia 25 de outubro, 158

novos servidores foram nomea-

dos, 64 dos quais tomaram

posse e os demais serão em-

possados assim que concluírem

os exames médicos admissio-

nais e reunirem a docu-

mentação exigida. Diante da

urgência de prover as unidades

com os novos servidores, eles

estão sendo empossados assim

que um grupo consegue

cumprir as exigências da

documentação requerida.

Dessa maneira o TRT-PE vai

conseguir completar quase em

sua totalidade o quadro de

servidores de todas as unidades

judiciárias do Regional.

Dos servidores nomeados, 19

vão compor a Secretaria de

Informática, que ainda receberá

38 outros servidores, que serão

nomeados em breve, atingindo

os 57 previstos na Lei Nº 12.

721/2012.

A designação dos servidores

obedece a duas prioridades: a

área de Informática, que tem

suas atividades aumentadas

com a recente implantação do

PJe, e as Varas do Trabalho,

porta de entrada para os

cidadãos que procuram a

Justiça do Trabalho, onde

começam os processos e

acontece a grande maioria das

soluções dos conflitos. “Esta-

mos conseguindo completar o

quadro específico de informá-

tica justamente neste momento

de instalação do PJe, quando

vão aumentar as demandas de

Tecnologia da informação”,

afirmou o presidente do TRT-

PE, desembargador André

Genn, durante a cerimônia de

posse, realizada dia 16 de

outubro. Referindo-se de

maneira particular aos novos

empossados que vão desem-

penhar suas funções nas Varas

do Trabalho, na cerimônia de

posse do dia 22 de outubro, o

presidente ressaltou a impor-

tância da atividade de quem

vai receber diretamente os cida-

dãos quando procuram o Judi-

ciário Trabalhista. Muitas vezes,

o cidadão vai reclamar verbas de

alimento, por isso tem muita ur-

gência e ele vai formar a imagem

do Judiciário a partir do trata-

mento que recebe. “A imagem do

Judiciário está nas mãos de vocês

e devo dizer que estou certo que

todos terão um bom desempenho

porque possuem consciência da

relevância da função e estão

intelectualmente bem prepa-

rados, conforme eu mesmo li em

seus currículos”, completou.

Janine Oliveira

Analista da área judiciária,

lotada na Vara do Trabalho de

S a l g u e i r o , v e m c o m a

expectativa de aplicar o seu

gosto pelo direito trabalhista a

uma prestação jurisdicional

célere e efetiva.

David Sales

Integrante do quadro de

pessoal do TRT7 (Ceará),

analista judiciário espe-

cialidade tecnologia da

i n f o r m a ç ã o , t r a z n o

currículo a atuação na

equipe que desenvolve o PJe

no TST.

Antes de entrarem em exercício, todos os servidores

empossados participaram de um curso de ambientação, no qual

aprofundaram o conhecimento sobre a estrutura

organizacional do TRT-PE. Foram realizadas duas turmas no

mês de outubro. A primeira, entre os dias 22 e 23 e a segunda no

período de 25 a 26.

No curso, organizado pelo Núcleo de Desenvolvimento de

Pessoal, e realizado na Escola Judicial do TRT-PE, os recém-

empossados tiveram acesso tanto a informações que dizem

respeito à organização interna do Tribunal quanto as que se

relacionam com a prestação jurisdicional. Após participaram de

atividades de integração, tomaram conhecimento da

composição e do organograma do Tribunal, conheceram o

planejamento estratégico, números da movimentação

processual Programa Socioambiental e se informaram a

respeito dos programas oferecidos pelo Regional ao seu quadro

funcional, na área de saúde mental e de gestão financeira.

Recém-empossados fazem curso para conhecerem Tribunal

Por fim, os servidores foram apresentados às associações

representativas de classe e de fim desportivo e ficaram

conhecendo o GRUDE6 (Grupo de Esportes do TRT6), ASTRA

(Associação dos Servidores do TRT6) e SINTRAJUF-PE

(Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em

Pernambuco).

Presidente André Genn enfatiza, durante cerimônia de posse, a importância do quadro de informática para o PJe

Curso de ambientação para novos servidores acontece na Escola Judicial
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Carla Oliveira

Analista da área judiciária, está

lotada na 1ª VT de Jaboatão.

Carla demonstra entusiasmo

com o PJe porque, além de trazer

inúmeros benefícios à soci-

edade, não há manuseio nem

leitura de processo físico, pois

tudo será feito por meio digital.

Mozart Siqueira

Analista judiciário espe-

cialidade tecnologia da

i n f o r m a ç ã o , v e m d a

iniciativa privada, tem mais

de dez anos de experiência

na área de desenvolvimento

de software e chega para

reforçar a equipe do Pje.

Até o final de outubro, mais de 150 servidores foram nomeados
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Tribunal aumenta quadro de servidores
para atender demanda da sociedade
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concurso para servidores e a

sanção da Lei Federal nº 12.

721, de 02/10/2012, que cria 57
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Quadro de Pessoal da Secretaria
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Trabalho da 6ª Região (TRT-

PE), a Presidência do Regional
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Dessa maneira o TRT-PE vai

conseguir completar quase em

sua totalidade o quadro de

servidores de todas as unidades

judiciárias do Regional.

Dos servidores nomeados, 19

vão compor a Secretaria de

Informática, que ainda receberá

38 outros servidores, que serão

nomeados em breve, atingindo

os 57 previstos na Lei Nº 12.

721/2012.

A designação dos servidores

obedece a duas prioridades: a

área de Informática, que tem

suas atividades aumentadas

com a recente implantação do

PJe, e as Varas do Trabalho,

porta de entrada para os

cidadãos que procuram a

Justiça do Trabalho, onde

começam os processos e

acontece a grande maioria das

soluções dos conflitos. “Esta-

mos conseguindo completar o

quadro específico de informá-

tica justamente neste momento

de instalação do PJe, quando

vão aumentar as demandas de

Tecnologia da informação”,

afirmou o presidente do TRT-

PE, desembargador André

Genn, durante a cerimônia de

posse, realizada dia 16 de

outubro. Referindo-se de

maneira particular aos novos

empossados que vão desem-

penhar suas funções nas Varas

do Trabalho, na cerimônia de

posse do dia 22 de outubro, o

presidente ressaltou a impor-

tância da atividade de quem

vai receber diretamente os cida-

dãos quando procuram o Judi-

ciário Trabalhista. Muitas vezes,

o cidadão vai reclamar verbas de

alimento, por isso tem muita ur-

gência e ele vai formar a imagem

do Judiciário a partir do trata-

mento que recebe. “A imagem do

Judiciário está nas mãos de vocês

e devo dizer que estou certo que

todos terão um bom desempenho

porque possuem consciência da

relevância da função e estão

intelectualmente bem prepa-

rados, conforme eu mesmo li em

seus currículos”, completou.

Janine Oliveira

Analista da área judiciária,

lotada na Vara do Trabalho de

S a l g u e i r o , v e m c o m a

expectativa de aplicar o seu

gosto pelo direito trabalhista a

uma prestação jurisdicional

célere e efetiva.

David Sales

Integrante do quadro de

pessoal do TRT7 (Ceará),

analista judiciário espe-

cialidade tecnologia da

i n f o r m a ç ã o , t r a z n o

currículo a atuação na

equipe que desenvolve o PJe

no TST.

Antes de entrarem em exercício, todos os servidores

empossados participaram de um curso de ambientação, no qual

aprofundaram o conhecimento sobre a estrutura

organizacional do TRT-PE. Foram realizadas duas turmas no

mês de outubro. A primeira, entre os dias 22 e 23 e a segunda no

período de 25 a 26.

No curso, organizado pelo Núcleo de Desenvolvimento de

Pessoal, e realizado na Escola Judicial do TRT-PE, os recém-

empossados tiveram acesso tanto a informações que dizem

respeito à organização interna do Tribunal quanto as que se

relacionam com a prestação jurisdicional. Após participaram de

atividades de integração, tomaram conhecimento da

composição e do organograma do Tribunal, conheceram o

planejamento estratégico, números da movimentação

processual Programa Socioambiental e se informaram a

respeito dos programas oferecidos pelo Regional ao seu quadro

funcional, na área de saúde mental e de gestão financeira.

Recém-empossados fazem curso para conhecerem Tribunal

Por fim, os servidores foram apresentados às associações

representativas de classe e de fim desportivo e ficaram

conhecendo o GRUDE6 (Grupo de Esportes do TRT6), ASTRA

(Associação dos Servidores do TRT6) e SINTRAJUF-PE

(Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em

Pernambuco).

Presidente André Genn enfatiza, durante cerimônia de posse, a importância do quadro de informática para o PJe

Curso de ambientação para novos servidores acontece na Escola Judicial

Informativo TRT6 . outubro - novembro 2012 Informativo TRT6 . outubro - novembro /2012

Carla Oliveira

Analista da área judiciária, está

lotada na 1ª VT de Jaboatão.

Carla demonstra entusiasmo

com o PJe porque, além de trazer

inúmeros benefícios à soci-

edade, não há manuseio nem

leitura de processo físico, pois

tudo será feito por meio digital.

Mozart Siqueira

Analista judiciário espe-

cialidade tecnologia da

i n f o r m a ç ã o , v e m d a

iniciativa privada, tem mais

de dez anos de experiência

na área de desenvolvimento

de software e chega para

reforçar a equipe do Pje.

Até o final de outubro, mais de 150 servidores foram nomeados



03Informativo TRT6 . outubro - novembro /201206

Tribunais do Nordeste realizam encontro

tais como sobrecarga de trabalho,

ameaça à integridade física e

comunicação do magistrado

com a sociedade. Informou o

conselheiro que é urgente e

necessária a valorização do juiz

para reversão de tendências

como desinteresse de talentosos

conhecedores do direito pela

carreira da magistratura, haja

vista que ultimamente 16 juízes

pediram exoneração para

seguirem outras carreiras e os

dois primeiros colocados no

concurso para juiz federal no Rio

de Janeiro fizeram opção por

outra atividade. Ressaltou Lúcio

Munhoz que o Judiciário

necessita mostrar aos cidadãos o

volume espantoso de processos

que julga. “A Justiça precisa

chegar à imprensa e dizer à

sociedade que produz 42 sen-

tenças por minuto”, declarou.

Com a promoção do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ),

aconteceu no dia 1º de

outubro, na sede do TRF5, no

Recife, o Encontro Regional

Nordeste do Programa Valo-

rização dos Magistrados: Juiz

Valorizado, Justiça Completa.

Juízes e desembargadores dos

estados de Pernambuco,

Ceará, Piauí, Maranhão,

Paraíba, Rio Grande do Norte,

Sergipe, Bahia e Alagoas

discutiram os principais pro-

blemas que afetam os mem-

bros da magistratura.

Compuseram a mesa o

presidente do TRT-PE, de-

sembargador André Genn; o

presidente do TJ-PE, de-

sembargador Jovaldo Nunes;

o presidente do TRF5, de-

sembargador Paulo Roberto de

Oliveira, e os conselheiros do

CNJ José Lúcio Munhoz,

Jefferson Luís Kravchychyn,

Emannoel Campelo e Gilberto

Valente.

Participaram, ainda, a corre-

gedora, desembargadora

Gisane Araújo, o diretor da

Escola Judicial do TRT-PE

(EJ6), desembargador Pedro

Paulo Nóbrega, o coordenador

da EJ6, juiz Agenor Pereira, o

juiz auxiliar da Presidência,

Virgínio Benevides, o juiz

auxiliar da Corregedoria,

Gustavo Pires de Oliveira, e o

juiz ouvidor, Guilherme

Mendonça. A juíza Luciana

Conforti , presidente da

Amatra VI, representou a

entidade de magistrados traba-

lhistas da Sexta Região.

Após a abertura oficial, o

conselheiro Lúcio Munhoz fez

a apresentação do programa,

destacando as dificuldades por

que passam os magistrados,

Processos trabalhistas: dissídios

coletivos e individuais (1941-

1985). Este é o acervo docu-

mental, pertencente ao Memo-

rial da Justiça do Trabalho em

Pernambuco, que acaba de ser

inscrito no Registro Nacional

do Brasil do Programa Memória

do Mundo da UNESCO

(MOWBrasil). A portaria, de nº

134, que reconhece a inscrição

de dez acervos documentais,

entre eles o do TRT-PE, foi

assinada pela ministra da cul-

tura, Marta Suplicy, no dia 17

de outubro.

Os acervos, inscritos como patri-

mônio documental nacional,

foram aprovados pelo Comitê

Nacional do Brasil, durante

reunião ocorrida em setem-

bro, no Rio de Janeiro, e dizem

respeito às ações do programa

Memória do Mundo, o qual

busca identificar documentos

ou conjuntos documentais em

situação de risco que tenham valor

de patrimônio documental da

humanidade.

O conjunto de arquivos, referente

ao TRT-PE e inscrito no progra-

ma, diz respeito à história do tra-

balho, a lutas e conquistas traba-

lhistas, ao conflito capital/traba-

lho, e se situa no período de 1941

até a ditadura militar – de 1964 a

1985, no estado de Pernambuco.

Tal acervo vem sendo gerido pelo

Memorial da Justiça do Trabalho,

instituição cultural que promove,

sem fins lucrativos, ações de guar-

da e preservação de documentos

iconográficos e processuais traba-

lhistas integrantes do próprio ar-

quivo histórico e museu do Regio-

nal pernambucano.

A cerimônia de diplomação será

realizada na cidade do Rio de Ja-

neiro em 4 de dezembro de 2012.

Acervo do TRT no Memória do Mundo da Unesco

Conselho Superior Justiça do

Tr a b a l h o ( C S J T ) , q u e

determina, para o ano de 2012,

a instalação do PJe em pelo

menos 10% das VTs do

Regional. A inauguração de

hoje, em Jaboatão, acontece em

s e g u i d a à i m p l a n t a ç ã o

inaugural, em setembro, do PJe

nas duas VTs de Igarassu e

setores da segunda instância.

Em Jaboatão é grande a

procura pela solução dos

conflitos trabalhistas, o

equivalente, em números, à

quantidade anual de processos

recebidos em algumas capitais

brasileiras. Em 2010, nas

quatro Varas existentes no

município, somando-se os

que a partir de maio mais uma

Vara Trabalhista (a 5ª VT) passou

a funcionar naquele fórum.

Para a implantação do PJe, foi

necessário providenciar a

renovação do parque de

informática e ampliação do

quadro de pessoal técnico. Entre

as vantagens, a nova plataforma

p r o p i c i a a u t o m a ç ã o d e

praticamente todas as atividades,

a realização de múltiplas tarefas

simultaneamente, a democra-

tização do acesso ao judiciário.

“O PJe representa verdadeira

revolução: é um ponto de partida.

É obra em franco aperfeiço-

amento, seremos partícipes do

desenvolvimento e aprimo-

ramento desse sistema”, defen-

Frederico Duarte, presente à

solenidade, o PJe é meio mais

confiável, mais seguro do que as

ações autuadas por meio físico

– em papel – pois não neces-

sitará de eventuais restauros e,

ao mesmo tempo, não permite

adulteração. A primeira ação

trabalhista do PJe em Jaboatão

foi autuada pelo advogado

Carlos Roberto Alexandre dos

Santos e distribuída para a 4ª

Vara Trabalhista. A audiência

inicial ficou marcada para o dia

20 de fevereiro de 2013, às

8h40. A partir de agora, todos

os processos trabalhistas

recebidos no fórum do Jaboatão

só poderão tramitar por meio

do PJe.

Aconteceu no dia 19 de

novembro a implantação do

Processo Judicial Eletrônico

(PJe) no Fórum Trabalhista de

Jaboatão dos Guararapes. A

solenidade foi comandada pelo

p re s iden te do TRT-PE,

desembargador André Genn, e

contou com a presença de

diversas autoridades, entre elas

a co r regedora reg iona l ,

d e s e m b a rg a d o r a G i s a n e

Barbosa de Araújo; o presidente

da Amatra6, juiz André Luiz

Machado; a juíza titular da 1ª

VT de Jaboatão, Maria de

Betânia Silveira Villela; o juiz

titular da 2ª VT de Jaboatão,

Sergio Torres Teixeira; o juiz

titular da 3ª VT de Jaboatão,

Aurélio da Silva; a juíza titular

da 4ª VT de Jaboatão, Ana

Claudia Petruccelli de Lima; o

juiz titular da 5ª VT de

Jaboatão, José Luciano Alexo da

Silva; os desembargadores do

trabalho Pedro Paulo Pereira

Nóbrega e Nise Pedroso Lins; os

juízes do Trabalho Consolata

Rego Batista e Roberto Soares; o

procurador do trabalho Manoel

Orlando Goulart , repre-

sentando o MPT da 6ª Região; o

conselheiro federal da OAB,

Frederico Preuss Duarte, na

ocasião representando o

pres idente da OAB-PE,

Henrique Mariano; o vereador

da Câmara Municipal do

Jaboatão professor Hilton

Bulhões.

Em nome dos magistrados que

atuam nas Varas Trabalhistas

do Fórum do Jaboatão, a juíza

Ana Claudia Petruccel l i

ressaltou ser aquela cerimônia

um “momento marcante, que

não comporta retrocessos”.

Avaliou, ainda, o PJe como

significativo e complexo

processo, que implica em

mudança de métodos e

paradigmas. Ao discursar, o

p r e s i d e n t e d o T R T 6 ,

desembargador André Genn,

lembrou que , conforme

definido, a instalação do PJe em

Jaboatão era “prioridade

absoluta” por ser o segundo

maior fórum trabalhista em

Pe r n a m b u c o e a b r i g a r

importante distrito industrial.

Com esta implantação, fica

cumprida a Meta 16 do

processos recebidos com aqueles

em fase de execução, tramitaram

14.970, montante este que

atingiu, em 2011, o total de

16.027. Até setembro deste ano

cerca de sete mil novos processos

já foram recebidos e o diferencial

em relação aos anos anteriores é

deu o desembargador André

Genn, acrescentando que “este

é um passo sem volta na direção

do futuro e lá adiante todos nós

podemos narrar que fizemos

parte da construção da

história”.

Conforme declarou o advogado

PJe chega a Jaboatão

O encontro contou com o apoio

da AMB, Anamatra e Ajufe.
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Escola Judicial realiza

módulo de aperfeiçoamento

Fórum Advogado José Barbosa de

Araújo (sede das Varas da Capital).

Na abertura do evento, o juiz au-

xiliar do CNJ Marivaldo Dantas de

Araújo abordou temas teóricos e

introdutórios ao estudo do Pro-

cesso Judicial Eletrônico (PJe). No

período da tarde, o juiz do Trabalho

paranaense Bráulio Gusmão tratou

de aspectos relacionados à

segurança da informação e à

Jurisdição Virtual.

A Escola Judicial do Tribunal

Regional do Trabalho da Sexta

Região (EJ-TRT6) realizou em

outubro (22 a 26) o 8º Módulo

Concentrado de Aperfeiçoamento

de Magistrados, tradicional evento

semestral de capacitação para os

juízes do Regional pernam-

bucano. Durante uma semana de

estudos, os magistrados partici-

param de palestras e atividades

práticas.

Nesta oitava edição, que conta com

mais de 90 juízes inscritos, boa

parte dos temas debatidos deu

ênfase a assuntos relaciona-dos ao

Processo Judicial Eletrô-nico

(PJe/JT). A capacitação aconteceu

no auditório do Con-domínio

Sudene (13º andar – ala Sul),

07

O presidente do TRT-PE,

desembargador André Genn,

assinou no dia 18 de outubro o

termo de doação de 20

Computadores são doados à Funase

para inclusão digital

Saúde de corpo e alma foi o

tema da 6ª Semana da Saúde do

Condomínio Sudene, que

aconteceu de 22 a 26 de

outubro, das 9h às 16h, sob a

coordenação, no TRT-PE, de

Renatto Pinto, Chefe da Seção

de Assistência Social. O evento

promoveu diversas atividades,

tais como palestras, aula

experimental, oficina, mesa

redonda, além da feira da saúde

que funcionou em frente à

Biblioteca da Sudene, no térreo,

oferecendo teste de glicose,

aferição de pressão arterial,

reflexologia podal, pilates e feira

de orgânicos.

As palestras tiveram por tema

medicina chinesa, logoterapia,

alimentos funcionais, impor-

tância das caminhadas e in-

fluência da alimentação na

promoção da saúde. Entre os

palestrantes, o bioquímico

Nelson Sampaio, a nutricio-

nista Joyce Moraes, o professor

da Unicap Valter Avellar. A aula

experimental, com Iberê Jandir

e Roberta Perucci, tratou de

respiração, meditação e quali-

dade de vida.

A Semana de Saúde é organi-

zada pela Comissão de Promo-

ção à Saúde e Qualidade de

Vida do Condomínio Sudene e

promovida pelos vários órgãos

que compõem o condomínio:

TRT6, Ministério da Saúde,

Codevasf, IBGE, Sudene,

Ministério do Planejamento,

Semana de Saúde acontece no edifício Sudene

computadores à Fundação de

Atendimento Socioeducativo

(Funase), unidade de Jaboatão

dos Guararapes, que vai usar os

equipamentos num laboratório

de informática para que os

adolescentes em conflito com a

lei aprendam atividades rela-

cionadas à área da informática.

A assinatura aconteceu no

Gabinete da Presidência com a

presença do diretor da Funase,

Alberto Vinícius Melo, da

diretora da unidade de Jaboatão,

Ministério da Integração Na-

cional e conta com o patrocínio

do Banco do Brasil, Associação

dos Servidores do IBGE e

Associação dos Servidores da

Sudene.

Elusiane Oriá, e de Sônia

Norões, parceira e entusiasta

das atividades que a unidade

oferece aos meninos em

re c u p e r a ç ã o, e d e d o i s

adolescentes que são atendidos

pela instituição, que atualmente

abriga 76 meninos na faixa

etária entre 12 e 15 anos.

O desembargador Ivanildo

Andrade e o secretário-geral da

presidência, Ayrton Porto,

acompanharam a assinatura do

ato.

Com o objetivo de tornar mais operacionais e efetivos os

cuidados relativos às instalações físicas das VTs do interior, o

TRT-PE, através da Secretaria Administrativa e da Coordenação

de Engenharia e Manutenção (Cema), assina contrato com

empresas especializadas para realização de serviços de operação,

manutenção dos sistemas, dos equipamentos e das instalações.

Um dos contratados cuidará dos polos 2, 3 e 4 – Sertânia, Pesqueira,

Garanhuns, Belo Jardim, Caruaru, Catende, Palmares, Barreiros,

Ribeirão, Carpina, Limoeiro, Surubim, Nazaré, Goiana e Timbaúba,

enquanto o outro ficará com os polos 5, 6 e 7 – Floresta, Serra Talhada,

Salgueiro, Araripina e Petrolina. O gestor dos contratos é o diretor da

Cema, Benuval Figueira Costa Filho.

TRT ASSINA CONTRATOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS

Durante uma semana de palestras e atividades
práticas, juízes participam de evento semestral

Servidores assistem a
palestras com
especialistas e aferição
de pressão arterial é
um dos atrativos da
feira

Adolescentes são os beneficiários da doação

André Genn recebe

comenda no TRT

da 8ª região

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

(TRT-PE), desembargador André Genn, recebeu no dia 31 de

outubro, na sede do TRT da 8ª Região (Pará), em Belém, a

medalha da Ordem do Mérito Jus Et Labor no grau Grande

Oficial. A comenda foi entregue pelo presidente do TRT da 8ª

Região (TRT-PA), desembargador José de Alencar.

Desembargador José de Alencar (TRT-PA) faz entrega da comenda ao desembargador
André Genn (TRT-PE)
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No dia 22 de outubro, o Pleno

do Tribunal Regional do

Trabalho (TRT-PE) votou, em

sessão extraordinária, as listas

tríplices para indicação de dois

novos desembargadores. Para

a vaga de Josélia Morais,

ocupada por juiz de carreira,

promoção por merecimento,

foram escolhidos os juízes

Maria das Graças Arruda

França (VT de Carpina), José

Luciano Alexo da Silva (5ª VT

de Jaboatão) e Sergio Torres

Teixeira (2ª VT de Jaboatão). Já

Votadas listas tríplices para dois desembargadores

para o preenchimento da vaga

deixada por Nelson Soares, a

ser ocupada por membro do

Ministério Público do Tra-

balho, o Pleno do Tribunal

Pleno aprova aposentadoria de Theodomiro Romeiro

Na sessão do Pleno de 9 de
outubro, os desembargadores do
TRT6 aprovaram o pedido de
aposentadoria do juiz do tra-
balho Theodomiro Romeiro dos
Santos, titular da 9ª VT do
Recife. “É uma enorme perda
para os quadros da instituição.
Uma vida de conduta retilínea,
de muita dedicação ao trabalho”,
ressaltou o presidente do Re-
gional, desembargador André
Genn, lançando voto de aplauso,
reconhecimento e louvor ao
magistrado, acolhido por unani-
midade. “Este é um momento
histórico de que o TRT parti-
cipa”, acrescentou, numa franca
menção à biografia do juiz
trabalhista.

A desembargadora Valéria
Gondim lembrou que Theodo-
miro “soube se afirmar como
magistrado comprometido com a

classe”. O desembargador
Ivanildo Andrade, além de
reafirmar a conduta de militante
político associativo, também
realçou a serenidade com que
julgava e o bom relacionamento
que mantinha com as partes,
servidores e magistrados. “É
uma pessoa que deixa marcas e
em momento algum abandona a
fronteira do diálogo”, lembrou o
procurador-chefe da PRT, Fábio
Farias. Conforme o vice-
presidente da Amatra VI,
Adelmy Acioli, “o Tribunal não
apenas aplicou o direito à espé-
cie, mas, sobretudo, chancelou o
resgate de uma dívida histórica
que a República Federativa do
Brasil possui com o juiz
Theodomiro”.

O pedido de aposentadoria foi
encaminhado pelo magistrado
logo após a averbação de tempo
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de serviço na condição de
anistiado político, referente ao
período de outubro de 1970 a
outubro de 1985, época da
ditadura militar, em que sofreu
prisão política e se viu obrigado a
pedir asilo político na França.
Concursado e empossado neste
TRT desde o início de 1993,
anteriormente foi servidor da

Celpe, nos anos de 1987 a 1989, e
do TRF da 5ª Região entre 1989 e
1993. Foi presidente da Amatra
VI, ocupou a titularidade das VTs
de Catende, Cabo, Salgueiro,
Serra Talhada, entre outras,
permanecendo na magistratura
trabalhista do Regional per-
nambucano por quase duas
décadas.

escolheu os procuradores Fábio

Farias, Eduardo Botelho e

Marisa Monteiro. Agora as lis-

tas tríplices seguem para a

Presidência da República que

nomeia os dois novos desem-

bargadores, completando a

composição da Segunda Instância

do TRT-PE, integrada por 19

membros.

José Luciano Alexo da Silva Maria das Graças Arruda França Sergio Torres Teixeira

Em momento histórico, magistrados lançam voto de reconhecimento ao juiz

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

instalou o Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas

cinco Varas do Trabalho de Jaboatão dos

Guararapes, no dia 19 de novembro.

A implantação do PJe em Jaboatão, além de levar

à população os benefícios desse modelo

processual, vai servir de parâmetro para o

Tribunal instalar a Plataforma no Fórum

Trabalhista Advogado José Barbosa de Araújo, no

Recife, que é integrado por 23 Varas.

Fórum de Jaboatão
recebe o PJe

Inaugurado na 6ª Região, dia 18 de setembro, no

fórum de Igarassu (1ª e 2ª Varas) e no Tribunal,

para os mandados de segurança, o PJe ainda este

ano chega também às VTs de Ribeirão, Paulista e

Ipojuca.

Completar o quadro de servidores das Varas do

Trabalho e da Secretaria de Informática vem

sendo uma das metas da atual Administração do

TRT-PE, para atender ao volume de demandas

crescente no Regional. No mês de outubro

foram nomeados 158 servidores e destes 122

tomaram posse.

TRT-PE dá posse a novos

servidores

Acervos Documentais do TRT-PE no Programa Memória

do Mundo da Unesco O conjunto de processos tra-

balhistas do TRT-PE, que cobre o

período de 1941 até a ditadura

militar – de 1964 a 1985 acaba de

ser inscrito no Registro Nacional do

Brasil do Progra-ma Memória do

Mundo da UNESCO.

–

Jaboatão


