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O TRT6 encerra 2012 com o Processo Judicial

Eletrônico (PJe) implantado em 20% das Varas

Trabalhistas do Regional, o dobro do que determina a

Meta 16 do CNJ. Catorze VTs instalaram o PJe,

ultrapassando os 10% determinados pela Meta 16 do

CNJ, específica para a Justiça do Trabalho.

A plataforma eletrônica começou a ser utilizada a partir

de setembro e contou, na inauguração, com a presença

do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça

do Trabalho (CSJT), ministro João Oreste Dalazen. O

Fórum Trabalhista de Igarassu foi o primeiro a adotar o

PJe, em setembro, e, em meados de novembro, foi a vez

do de Jaboatão, o segundo a receber o PJe.

No final do mês de novembro, aconteceu a cerimônia de

instalação do PJe em Ribeirão, data em que a 2ª Vara da

cidade foi inaugurada. Em dezembro, mais dois fóruns

instalaram o PJe: no dia 10, houve a implantação PJe no

Fórum do Trabalho de Paulista, e, no dia 17, no Fórum

Trabalhista de Ipojuca.

TRT6 supera meta
de implantação do PJe

Aconteceu, no auditório da

Fiepe, no dia 23 de novembro, a

culminância do projeto com

tema Trabalho, Justiça e

Cidadania, desenvolvido pela

Associação dos Magistrados do

Trabalho da Sexta Região

(AMATRA). O trabalho

realizado foi uma iniciativa que

levou aulas sobre direito, ética,

trabalho e cidadania a seis

escolas da rede pública de

ensino, visando conscientizar

alunos e professores. A juíza

titular da 2ª VT do Cabo,

Carmen Richlin, coordenadora

do evento, agradeceu a

presença de todos e destacou a

importância da participação

Aprovada mudança do Fórum do Recife

dos alunos no encerramento das

atividades.

As escolas que receberam essas

visitas participaram de jogos

teatrais no dia do encer-

ramento, além de concorrerem

na elaboração de vídeos e

histórias em quadrinhos que

exemplificassem o assunto

apreendido. A dramatização

feita pelos alunos da rede

estadual destacou a impor-

tância dos estudos para as

crianças e a ilegalidade do

trabalho infantil nos dias de

hoje.

Ao final, as escolas Clotilde

de Oliveira, Clovis Beviláqua

e Matias de Albuquerque

TJC encerra atividades do ano com culminância

vencedoras nas categorias

história em quadrinhos, jogo

teatral e vídeo, respectivamente,

receberam um bônus cultural de

reconhecimento pelo trabalho

realizado. O secretário da

educação, Anderson Gomes, que

esteve presente no evento,

a s s i n o u u m d o c u m e n t o

reafirmando a parceria entre as

escolas da rede estadual e a

Amatra.

Em sessão realizada no dia 27

de novembro, o Pleno do

Tribunal Regional do Trabalho

da 6ª Região (TRT-PE)

aprovou, por unanimidade, a

proposta do presidente do

TRT-PE, desembargador

André Genn, de transferência,

para uma nova sede, das 23

Varas do Recife instaladas no

Fórum Advogado José Barbosa

de Araújo, no Edifício Sudene.

Uma das possibilidades é o

TRT-PE firmar contrato de

locação de um prédio que seja

c o n s t r u í d o c o m o f i m

específico de abrigar o novo

fórum. Como se trata de uma

solução inovadora na esfera

pública, o presidente André

Genn, após aprovação unânime

do Pleno do Regional, remeteu

pedido ao TST, solicitando que

seja realizada consulta ao TCU,

sobre os procedimentos e

orientação que devem ser

seguidos nesse tipo de contrato.

O desembargador André Genn

lembrou que foi necessária a

instalação das Varas do Recife

no Edifício Sudene, que se

apresentava como a solução

possível para a época, mas

acrescentou que agora é pre-

ciso e possível a transferência

para um novo prédio que

ofereça conforto, segurança e

localização adequadas para

magistrados, servidores e todos

os usuários da Justiça do

Trabalho na capital.

Ao mesmo tempo o TRT-PE

vem tratando da liberação de

verbas junto ao Conselho

Superior da Justiça do Trabalho

para concretizar a transferência

do Fórum Trabalhista do Recife

para uma nova sede.

Em Igarassu, a 2ª VT foi inaugurada pioneira e simultaneamente à instalação da
plataforma eletrônica

Eleitos dirigentes para novo biênio

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª

Região, em sessão realizada no final de novembro de 2012, elegeu

os desembargadores que vão dirigir o Regional durante o biênio

2013-2015.

O desembargador Ivanildo da Cunha Andrade (centro) foi eleito

presidente; o desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, vice-

presidente; e a desembargadora Virgínia Malta Canavarro,

corregedora.

A posse dos novos dirigentes ocorre no dia 1° de fevereiro de 2013.
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Presidente André Genn dirigiu a cerimônia de instalação

O presidente do Tribunal

Regional do Trabalho da 6ª

Região, desembargador André

Genn, dirigiu, no dia 30 de

novembro, as cerimônias de

instalação do Processo Judicial

Eletrônico (PJe) nas duas Varas

do município de Ribeirão. Na

ocasião, a 2ª Vara da cidade foi

inaugurada, para atender à

demanda crescente da região.

Os desembargadores Ivanildo

Andrade, Gisane Araújo,

Valéria Gondim e Pedro Paulo

Nóbrega estiveram presentes à

cerimônia de inauguração.

Compareceram ainda ao evento

a juíza titular da 1ª VT, Renata

Lapenda, o juiz titular da 2ª

Vara, Amaury de Oliveira

Xavier, o presidente da Amatra

VI, juiz André Luiz Machado, o

procurador chefe da PRT6,

Fábio Far ias , d i re tores ,

servidores e autoridades locais.

Também compareceram à

cerimônia os juízes Gustavo

Au g u s t o - a u x i l i a r d a

Corregedoria -, Ibrahim Alves,

Aurélio da Silva, Ana Cristina

da Silva e Evellyne Ferraz.

O presidente, desembargador

André Genn, explicou que uma

das prioridades da Adminis-

tração tem sido a implantação

de novas varas e adiantou que o

Regional, com base na evolução

da tramitação processual e no

crescimento econômico de

Pernambuco, elaborou um

anteprojeto que prevê a criação

de outras 26 novas VTs no

Estado, contemplando cidades

que passam por um grande

crescimento econômico e não

dispõem de VT. “A mudança do

perfil econômico dentro de

Pernambuco exigiu que fossem

adotadas novas ações para

garantir uma maior estrutura,

compatível à demanda, rapidez

e eficiência no cumprimento

das atividades”, afirmou André

Genn. Com o PJe, 57 novos

servidores foram empossados

no quadro de TI para ajudar

nas instalações do programa,

que já computa 800 processos

em tramitação.

O juiz titular da nova Vara

Trabalhista de Ribeirão,

Amaury de Oliveira Xavier, que

já havia sido titular da 1ª VT, se

disse grato pela oportunidade de

estar retornando ao município

para exercer o cargo na 2ª Vara.

“Era urgente a instalação da

Ribeirão já tem PJe

nova Vara para a região, que está

acompanhando o desenvolvimen-

to do Estado, o que naturalmente

faz crescer a demanda pela Justiça

do Trabalho”, afirmou.

O professor da UPE, especialista

em segurança do trabalho, Béda

Barkokébas, apresentou no au-

ditório da Celpe as novidades

introduzidas pela NR-35, que

regulamenta os procedimentos

de segurança para o trabalho em

altura, dando continuidade à

programação iniciada pela

manhã.

O professor Béda destacou que

Segurança do Trabalho é uma

técnica, não é uma questão de

palpite ou de “eu acho”. Dando

um exemplo da própria cons-

trução civil, o professor chamou

a atenção para o fato de que

quando se vai fazer um simples

traço de cimento se obedece a

toda uma ordem de proce-

dimentos.

Na palestra, o professor apre-

Professor Béda explica regulamentação do trabalho em altura

sentou um dado surpreendente

ao afirmar que 96% dos acidentes

poderiam ser evitados com estu-

do, já que todo acidente é

multicausal e que a cada 300

incidentes vai acontecer um

acidente grave.

Após a exposição, o presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da

6ª Região, desembargador André

Genn, agradeceu às gestoras

regionais do Programa Nacional

de Prevenção de Acidentes do

Trabalho, o empenho e a dedica-

ção com que vêm realizando as

ações destinadas à prevenção de

acidentes nos ambientais labo-

rais, estendendo os agradeci-

mentos a toda a equipe do

Regional ligada ao Programa e

particularmente à Semana do

Trabalho Seguro. “Quem salva

uma vida salva o mundo”, disse,

utilizando a máxima hebraica.

Em seguida o desembargador

André Genn fez a entrega da

placa concedida pelo Getrin6 e

pelo TRT6 ao professor Béda

Barkokébas, como reconhe-

cimento à colaboração do

palestrante com a Semana do

Trabalho Seguro.

O evento contou, ainda, com a

realização de um talk show,

dirigido pelo juiz do trabalho

Hugo Melo e do qual participa-

ram o procurador da AGU

Hudson Pinheiro, a auditora

fiscal do Ministério do Trabalho e

Emprego Simone Holmes, o

procurador do trabalho Leonardo

Mendonça, e o chefe da

Fundacentro, Maurício Viana.

Na atividade foram aprofun-

dados os temas apresentados na

palestra.

Semana do Trabalho Seguro promove visita a canteiros de obra

Na Semana do Trabalho Seguro, promovida pelo Grupo de Trabalho

Interinstitucional do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Getrin6), as

desembargadoras Dinah Figueirêdo e Valéria Gondim, gestoras regionais do

Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, estiveram à frente

do evento, durante visita a obras na Zona Norte e Sul do Recife para falar sobre

os índices dos acidentes na construção civil que acontecem no Brasil e em

Pernambuco. Somente no ano de 2010, foram registrados, no país, 701.496

casos de acidentes envolvendo pessoas que trabalhavam na construção civil.

Os trabalhadores assistiram a um grupo de arte-educadores, que realizou uma

dinâmica teatralização para ilustrar a importância do uso dos Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs). Foi destacado, sobretudo, o papel desses

equipamentos, que, embora não possam sozinhos evitar acidentes, são

indispensáveis ao conjunto de proteção da segurança no trabalho. Prevenção

foi a palavra de ordem, pois o número de incidentes ainda é altíssimo e,

conforme afirmou a desembargadora Valéria Gondim, “quem mais sofre com o

descuido são as famílias, que perdem seus entes queridos”.

Béda recebe homenagem pelas mãos dos desembargadores André Genn e Valéria Gondim
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Aconteceu no dia 10 de

dezembro, a cerimônia de

implantação do Processo

Judicial Eletrônico (PJe) no

Fórum Trabalhista de Paulista.

Durante discurso, a titular da 2ª

VT de Paulista, juíza Consolata

Batista, apontou o processo de

transformação sem precedentes

por que passa o Judiciário,

considerando tratar-se, tal

avanço tecnológico, de um

divisor de águas, uma verda-

deira revolução na tramitação

das ações. O presidente do

TRT6, desembargador André

Genn, ressaltou que, em 2012,

para dar conta das novas

demandas da plataforma

tecnológica, foram criados 57

novos cargos de tecnologia da

informação, além de estarem

sendo mobilizados profis-

sionais especializados do

próprio quadro funcional do

TRT a fim de ser possível

viabilizar a gigantesca tarefa de

criação e ampliação do sistema.

Quarta cidade com o maior

número de habitantes da

Região Metropolitana do

Recife, a cidade do Paulista fica

atrás apenas de Olinda,

Jaboatão e do Recife. As ativi-

dades econômicas são variadas,

predominando as dos setores de

comércio e indústria. Quanto à

movimentação processual

trabalhista, só em 2011, houve

um aumento de 607 processos

nas VTs da cidade, passando de

2.198, em 2010, para 2.805, no

ano seguinte. Até outubro do

ano de 2012, foram recebidas

Processo eletrônico é implantado em Paulista

2.401 novas ações trabalhistas,

fato que sugere uma progressão

anual no número de processos

nas duas varas. Para acompanhar

o crescimento e contribuir com a

celeridade nos processos. O PJe-

vem sendo implantado de acordo

com rigoroso cronograma supe-

rando inclusive a meta para 2012.

O primeiro processo eletrônico,

autuado via PJe, foi distribuído

para a 2ª VT de Paulista e está com

audiência marcada para o dia 12

de abril, às 8h35.

A juíza Consolata Batista e o presidente do TRT6, desembargador André Genn, ressaltaram
a revolução na tramitação dos processos

A cerimônia, que ocorreu no dia 17 de dezembro e foi dirigida pelo

presidente do TRT6, desembargador André Genn, contou com a

participação de desembargadores, juízes, advogados, servidores e

autoridades locais. Durante discurso, André Genn ressaltou que a

instalação do PJe em Ipojuca, segundo maior PIB de Pernambuco,

foi considerada, por isso, ação de prioridade absoluta. Frisou que,

conforme o princípio da eficiência na gestão pública, e graças à

utilização de programas gratuitos de código aberto, aliada ao

esforço conjunto de servidores e profissionais especializados em

TI, o PJe, por ser “moderno, ágil, acessível”, certamente será

“melhor compreendido pela população”, sobretudo porque

“representa completa modificação na sistemática das tarefas

burocráticas”, ficando para os servidores a execução de “tarefas

mais nobres e mais complexas”. O presidente lembrou, ainda, que

a implementação da plataforma eletrônica tem previsão de chegar

a 84% do Regional em 2013 e a 100% em 2014.

PJe chega em Ipojuca

André Genn considerou a instalação do PJe em Ipojuca uma prioridade em razão da
importância econômica do município

Alunos assistem a encenação de arte-educadores, que abordam prevenção de acidentes

No período de 26 a 30 de novembro, o Grupo de Trabalho

Interinstitucional do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

(Getrin), formado por diversas entidades, realizou a Semana do

Trabalho Seguro.

A programação incluiu seminário, palestras e visitas a canteiros de

obras e a escolas, com um grupo de arte-educadores encenando para

os operários e para os estudantes estratégias de prevenção de

acidentes no trabalho.

O evento teve o objetivo de difundir a cultura da prevenção para

diminuir o assustador número de acidentes de trabalho no Brasil. Os

últimos dados oficiais, que são de 2010, registram 701.496

ocorrências no ano, das quais 2.712 levaram a óbito. Em Pernambuco

98 trabalhadores perderam a vida em 2010, quando foram

registrados 19. 936 acidentes de trabalho.

Entidades promovem Semana do Trabalho Seguro

Durante a programação da

Semana do Trabalho Seguro, o

juiz titular da 2ª Vara do

Trabalho de Jaboatão e

professor, Sérgio Torres, re-

alizou duas palestras em que

discutiu com representan-

tes da construção civil de

Palestras discutem ação regressiva

Seminário e exposição de case abordam tema

Pernambuco questões rela-

cionadas a ações regressivas

propostas por causa de

acidentes de trabalho.

Na segunda-feira (26/11), o

tema foi debatido na sede do

Sinduscon-PE. Já na terça-

feira (27/11), o assunto foi

discutido na sede da Ademi-PE.

Segundo doutor Sérgio Torres,

é função do mag i s t rado

neutralizar o conflito. “Nossa

intenção não é estimular ações

regressivas, mas evitar o máximo

sua ocorrência”, disse Sérgio

Torres.

Durante a Semana de Trabalho

Seguro, o Getrin6, comitê

responsável pela organização

do evento, promoveu, no

auditório da Celpe, seminário

com o objetivo de esclarecer a

legislação da NR-1, que trata

da saúde e da segurança no

trabalho, bem como de discutir

a regulamentação do trabalho

em altura, prevista pela NR-35.

O seminário teve início com

a palestra proferida pelo

engenheiro civil, engenheiro de

segurança do trabalho, ergo-

nomista e gestor ambiental

José Cloves Fernandes. Ele

falou sobre o tema “Saúde e

Segurança do Trabalho”,

destacando a importância de

informar aos trabalhadores e

encarregados dos setores sobre

os riscos a que eles estão

sujeitos.

O especialista em segurança do

trabalho e coordenador QSMS

da Engenharia da Petrobras NE,

Cézar Rangel, fez o relato de um

case sobre as boas práticas

realizadas pela Odebrecht na

Arena Pernambuco.

Em continuidade ao seminário,

o professor Béda Barkokébas

abordou as novas exigências

legais para a execução do

trabalho em altura.

( ).leia matéria ao lado
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Tribunal do Trabalho elege dirigentes para o biênio 2013/2015
O Pleno do Tribunal Regional

do Trabalho da 6ª Região em

sessão realizada na terça-feira

(27/11), com a presidência do

desembargador André Genn,

elegeu os desembargadores que

vão compor a administração

durante o biênio 2013/2015. O

desembargador Ivanildo da

Cunha Andrade foi eleito

presidente; o desembargador

Pedro Paulo Pereira Nóbrega,

vice-presidente; e a desem-

bargadora Virgínia Malta

Canavarro, corregedora. Todos

foram eleitos por unanimidade.

A posse acontece no dia 1° de

fevereiro de 2013, quando se

encerra o mandato da gestão

atual, sob a presidência do

desembargador André Genn,

tendo a desembargadora Maria

Helena Guedes Soares de

Pinho Maciel no cargo de vice-

presidente, e a desembargadora

Gisane Araújo no cargo de

corregedora.

Ao declarar eleitos os futuros

dirigentes, o desembargador

André Genn saudou-os

desejando-lhes sucesso na ad-

ministração que se aproxima,

manifestando a certeza de que

a carreira que os três novos

gestores construíram no Tri-

bunal dão a garantia do

exercício de uma administração

que terá pleno êxito. “O

desembargador Ivani ldo

Andrade construiu uma vida

voltada à Justiça do Trabalho,

vem acompanhando muito de

perto as ações administravas

e vai cumprir com habilidade

e honradez as funções de

presidente”, afirmou André

Genn. Ao se referir ao vice-

presidente eleito, afirmou que

“Pedro Paulo vai ser parti-

cipante, com o amor ímpar que

dedica a todas as funções que

abraça” e, ao se dirigir à corre-

gedora eleita, disse que

“Virgínia Canavarro conhece

profundamente as varas

trabalhistas e o Tribunal,

possuindo, portanto, os

requisitos necessários para o

grande papel a cumprir”.

Ressaltou ainda o presidente

uma característica singular do

TRT-PE, que é “a Harmonia,

demonstrada ao longo dos anos,

com base na confiança que temos

uns nos outros”, completou.

O presidente eleito, desembargador Ivanildo da Cunha Andrade,

agradeceu por ter sido conduzido ao cargo e se declarou com garra para

cumprir o que chamou de “última etapa da carreira”, depois de 31 anos

dedicados exclusivamente à magistratura do trabalho e ao TRT6. “Nossa

gestão será participativa e buscaremos dar continuidade aos trabalhos

desenvolvidos pelas gestões anteriores, mantendo o clima cordial e

amistoso que caracteriza esta Corte”, disse o novo presidente.

NOVOS ELEITOS AGRADECEM

CONFIANÇA DOS

DESEMBARGADORES
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Pedro Paulo Pereira Nóbrega

É Bacharel em Direito pela Faculdade de

Direito do Recife, da UFPE (1968), com pós-

graduação na Especialização em Direito do

Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela

Unicap (1981). Consultor jurídico e advogado

trabalhista de entidades públicas e privadas,

empresas e organizações de empregadores no

Brasil, durante 33 anos, até a posse como

desembargador do TRT6, em 2001, na vaga

destinada ao Quinto Constitucional da

Advocacia.

Ivanildo da Cunha Andrade

Concluiu Direito na UFPE em 1973. É

bacharel em Ciências Criminológicas pela

Universidade Livre de Bruxelas e mestre em

Gestão Financeira Pública, pela Universidade

de Antuérpia, Bélgica. Em 1981, ingressou na

6ª Região como juiz substituto, passando a

titular em 1985. Foi presidente da Amatra VI,

da Anamatra e vice-presidente da AMB.

Promovido, em 2001, para a segunda instância,

pelo critério de antiguidade, foi corregedor

regional no biênio 2009/2011.

Virgínia Malta Canavarro

Concluiu o curso de Direito na UFPE em

1972. No ano seguinte, foi nomeada

servidora do TRT6, mediante concurso

públ ico. Em 1980 ingressou na

magistratura trabalhista, como juíza

substituta, passando à titularidade em

1986. Exerceu o cargo de juíza titular nas

VTs de Palmares, Escada, Nazaré da Mata,

Cabo, Recife. Em 2002, foi promovida para

a segunda instância, pelo critério de

antiguidade.

A eleição dos novos dirigentes
aconteceu na última sessão

plenária de novembro e a posse
será em 1º de fevereiro

Ivanildo Andrade mostrou preocupação com a tarefa futura,

mencionando que “A quadra que se avizinha é complexa, sobretudo

porque vamos promover a ampliação do PJe, mas, certo da colaboração

dos dirigentes eleitos e de todos os que compõem o TRT, vamos envidar

todos os esforços para dar as respostas que a sociedade exige”.

“A emoção me toma”, assim iniciou o desembargador Pedro Paulo

Pereira Nóbrega ao agradecer a eleição para o cargo de vice-presidente.

“Quero colaborar efeti-vamente com a Presidência, com um olhar

especial para a Escola Judicial”, completou.

Eleita corregedora, a desembargadora Virgínia Malta Canavarro

agradeceu a escolha e prometeu redobrar seus esforços para cumprir

bem a nova função.

O procurador da Procu-radoria Regional do Trabalho da 6ª Região

Aloísio Alves ressaltou o caráter sereno com que o TRT-PE

conduziu a eleição, dando uma lição de grande maturidade e

parabenizou os eleitos.

Segundo vice-presidente da Amatra6, o juiz Rafael Nogueira,

saudou os novos dirigentes e sublinhou a participação ativa na vida

associativa que tem o desembargador Ivanildo Andrade, havendo

exercido a presidência da AmatraVI e da Anamatra.
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Tribunal do Trabalho elege dirigentes para o biênio 2013/2015
O Pleno do Tribunal Regional

do Trabalho da 6ª Região em

sessão realizada na terça-feira

(27/11), com a presidência do

desembargador André Genn,

elegeu os desembargadores que

vão compor a administração

durante o biênio 2013/2015. O

desembargador Ivanildo da

Cunha Andrade foi eleito

presidente; o desembargador

Pedro Paulo Pereira Nóbrega,

vice-presidente; e a desem-

bargadora Virgínia Malta

Canavarro, corregedora. Todos

foram eleitos por unanimidade.

A posse acontece no dia 1° de

fevereiro de 2013, quando se

encerra o mandato da gestão

atual, sob a presidência do

desembargador André Genn,

tendo a desembargadora Maria

Helena Guedes Soares de

Pinho Maciel no cargo de vice-

presidente, e a desembargadora

Gisane Araújo no cargo de

corregedora.

Ao declarar eleitos os futuros

dirigentes, o desembargador

André Genn saudou-os

desejando-lhes sucesso na ad-

ministração que se aproxima,

manifestando a certeza de que

a carreira que os três novos

gestores construíram no Tri-

bunal dão a garantia do

exercício de uma administração

que terá pleno êxito. “O

desembargador Ivani ldo

Andrade construiu uma vida

voltada à Justiça do Trabalho,

vem acompanhando muito de

perto as ações administravas

e vai cumprir com habilidade

e honradez as funções de

presidente”, afirmou André

Genn. Ao se referir ao vice-

presidente eleito, afirmou que

“Pedro Paulo vai ser parti-

cipante, com o amor ímpar que

dedica a todas as funções que

abraça” e, ao se dirigir à corre-

gedora eleita, disse que

“Virgínia Canavarro conhece

profundamente as varas

trabalhistas e o Tribunal,

possuindo, portanto, os

requisitos necessários para o

grande papel a cumprir”.

Ressaltou ainda o presidente

uma característica singular do

TRT-PE, que é “a Harmonia,

demonstrada ao longo dos anos,

com base na confiança que temos

uns nos outros”, completou.

O presidente eleito, desembargador Ivanildo da Cunha Andrade,

agradeceu por ter sido conduzido ao cargo e se declarou com garra para

cumprir o que chamou de “última etapa da carreira”, depois de 31 anos

dedicados exclusivamente à magistratura do trabalho e ao TRT6. “Nossa

gestão será participativa e buscaremos dar continuidade aos trabalhos

desenvolvidos pelas gestões anteriores, mantendo o clima cordial e

amistoso que caracteriza esta Corte”, disse o novo presidente.

NOVOS ELEITOS AGRADECEM

CONFIANÇA DOS

DESEMBARGADORES
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Pedro Paulo Pereira Nóbrega

É Bacharel em Direito pela Faculdade de

Direito do Recife, da UFPE (1968), com pós-

graduação na Especialização em Direito do

Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela

Unicap (1981). Consultor jurídico e advogado

trabalhista de entidades públicas e privadas,

empresas e organizações de empregadores no

Brasil, durante 33 anos, até a posse como

desembargador do TRT6, em 2001, na vaga

destinada ao Quinto Constitucional da

Advocacia.

Ivanildo da Cunha Andrade

Concluiu Direito na UFPE em 1973. É

bacharel em Ciências Criminológicas pela

Universidade Livre de Bruxelas e mestre em

Gestão Financeira Pública, pela Universidade

de Antuérpia, Bélgica. Em 1981, ingressou na

6ª Região como juiz substituto, passando a

titular em 1985. Foi presidente da Amatra VI,

da Anamatra e vice-presidente da AMB.

Promovido, em 2001, para a segunda instância,

pelo critério de antiguidade, foi corregedor

regional no biênio 2009/2011.

Virgínia Malta Canavarro

Concluiu o curso de Direito na UFPE em

1972. No ano seguinte, foi nomeada

servidora do TRT6, mediante concurso

públ ico. Em 1980 ingressou na

magistratura trabalhista, como juíza

substituta, passando à titularidade em

1986. Exerceu o cargo de juíza titular nas

VTs de Palmares, Escada, Nazaré da Mata,

Cabo, Recife. Em 2002, foi promovida para

a segunda instância, pelo critério de

antiguidade.

A eleição dos novos dirigentes
aconteceu na última sessão

plenária de novembro e a posse
será em 1º de fevereiro

Ivanildo Andrade mostrou preocupação com a tarefa futura,

mencionando que “A quadra que se avizinha é complexa, sobretudo

porque vamos promover a ampliação do PJe, mas, certo da colaboração

dos dirigentes eleitos e de todos os que compõem o TRT, vamos envidar

todos os esforços para dar as respostas que a sociedade exige”.

“A emoção me toma”, assim iniciou o desembargador Pedro Paulo

Pereira Nóbrega ao agradecer a eleição para o cargo de vice-presidente.

“Quero colaborar efetivamente com a Presidência, com um olhar

especial para a Escola Judicial”, completou.

Eleita corregedora, a desembargadora Virgínia Malta Canavarro

agradeceu a escolha e prometeu redobrar seus esforços para cumprir

bem a nova função.

O procurador da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região

Aloísio Alves ressaltou o caráter sereno com que o TRT-PE

conduziu a eleição, dando uma lição de grande maturidade e

parabenizou os eleitos.

Segundo vice-presidente da Amatra6, o juiz Rafael Nogueira,

saudou os novos dirigentes e sublinhou a participação ativa na vida

associativa que tem o desembargador Ivanildo Andrade, havendo

exercido a presidência da AmatraVI e da Anamatra.
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Aconteceu no dia 10 de

dezembro, a cerimônia de

implantação do Processo

Judicial Eletrônico (PJe) no

Fórum Trabalhista de Paulista.

Durante discurso, a titular da 2ª

VT de Paulista, juíza Consolata

Batista, apontou o processo de

transformação sem precedentes

por que passa o Judiciário,

considerando tratar-se, tal

avanço tecnológico, de um

divisor de águas, uma verda-

deira revolução na tramitação

das ações. O presidente do

TRT6, desembargador André

Genn, ressaltou que, em 2012,

para dar conta das novas

demandas da plataforma

tecnológica, foram criados 57

novos cargos de tecnologia da

informação, além de estarem

sendo mobilizados profis-

sionais especializados do

próprio quadro funcional do

TRT a fim de ser possível

viabilizar a gigantesca tarefa de

criação e ampliação do sistema.

Quarta cidade com o maior

número de habitantes da

Região Metropolitana do

Recife, a cidade do Paulista fica

atrás apenas de Olinda,

Jaboatão e do Recife. As ativi-

dades econômicas são variadas,

predominando as dos setores de

comércio e indústria. Quanto à

movimentação processual

trabalhista, só em 2011, houve

um aumento de 607 processos

nas VTs da cidade, passando de

2.198, em 2010, para 2.805, no

ano seguinte. Até outubro do

ano de 2012, foram recebidas

Processo eletrônico é implantado em Paulista

2.401 novas ações trabalhistas,

fato que sugere uma progressão

anual no número de processos

nas duas varas. Para acompanhar

o crescimento e contribuir com a

celeridade nos processos. O PJe-

vem sendo implantado de acordo

com rigoroso cronograma supe-

rando inclusive a meta para 2012.

O primeiro processo eletrônico,

autuado via PJe, foi distribuído

para a 2ª VT de Paulista e está com

audiência marcada para o dia 12

de abril, às 8h35.

A juíza Consolata Batista e o presidente do TRT6, desembargador André Genn, ressaltaram
a revolução na tramitação dos processos

A cerimônia, que ocorreu no dia 17 de dezembro e foi dirigida pelo

presidente do TRT6, desembargador André Genn, contou com a

participação de desembargadores, juízes, advogados, servidores e

autoridades locais. Durante discurso, André Genn ressaltou que a

instalação do PJe em Ipojuca, segundo maior PIB de Pernambuco,

foi considerada, por isso, ação de prioridade absoluta. Frisou que,

conforme o princípio da eficiência na gestão pública, e graças à

utilização de programas gratuitos de código aberto, aliada ao

esforço conjunto de servidores e profissionais especializados em

TI, o PJe, por ser “moderno, ágil, acessível”, certamente será

“melhor compreendido pela população”, sobretudo porque

“representa completa modificação na sistemática das tarefas

burocráticas”, ficando para os servidores a execução de “tarefas

mais nobres e mais complexas”. O presidente lembrou, ainda, que

a implementação da plataforma eletrônica tem previsão de chegar

a 84% do Regional em 2013 e a 100% em 2014.

PJe chega em Ipojuca

André Genn considerou a instalação do PJe em Ipojuca uma prioridade em razão da
importância econômica do município

Alunos assistem a encenação de arte-educadores, que abordam prevenção de acidentes

No período de 26 a 30 de novembro, o Grupo de Trabalho

Interinstitucional do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

(Getrin), formado por diversas entidades, realizou a Semana do

Trabalho Seguro.

A programação incluiu seminário, palestras e visitas a canteiros de

obras e a escolas, com um grupo de arte-educadores encenando para

os operários e para os estudantes estratégias de prevenção de

acidentes no trabalho.

O evento teve o objetivo de difundir a cultura da prevenção para

diminuir o assustador número de acidentes de trabalho no Brasil. Os

últimos dados oficiais, que são de 2010, registram 701.496

ocorrências no ano, das quais 2.712 levaram a óbito. Em Pernambuco

98 trabalhadores perderam a vida em 2010, quando foram

registrados 19. 936 acidentes de trabalho.

Entidades promovem Semana do Trabalho Seguro

Durante a programação da

Semana do Trabalho Seguro, o

juiz titular da 2ª Vara do

Trabalho de Jaboatão e

professor, Sérgio Torres, re-

alizou duas palestras em que

discutiu com representan-

tes da construção civil de

Palestras discutem ação regressiva

Seminário e exposição de case abordam tema

Pernambuco questões rela-

cionadas a ações regressivas

propostas por causa de

acidentes de trabalho.

Na segunda-feira (26/11), o

tema foi debatido na sede do

Sinduscon-PE. Já na terça-

feira (27/11), o assunto foi

discutido na sede da Ademi-PE.

Segundo doutor Sérgio Torres,

é função do mag i s t rado

neutralizar o conflito. “Nossa

intenção não é estimular ações

regressivas, mas evitar o máximo

sua ocorrência”, disse Sérgio

Torres.

Durante a Semana de Trabalho

Seguro, o Getrin6, comitê

responsável pela organização

do evento, promoveu, no

auditório da Celpe, seminário

com o objetivo de esclarecer a

legislação da NR-1, que trata

da saúde e da segurança no

trabalho, bem como de discutir

a regulamentação do trabalho

em altura, prevista pela NR-35.

O seminário teve início com

a palestra proferida pelo

engenheiro civil, engenheiro de

segurança do trabalho, ergo-

nomista e gestor ambiental

José Cloves Fernandes. Ele

falou sobre o tema “Saúde e

Segurança do Trabalho”,

destacando a importância de

informar aos trabalhadores e

encarregados dos setores sobre

os riscos a que eles estão

sujeitos.

O especialista em segurança do

trabalho e coordenador QSMS

da Engenharia da Petrobras NE,

Cézar Rangel, fez o relato de um

case sobre as boas práticas

realizadas pela Odebrecht na

Arena Pernambuco.

Em continuidade ao seminário,

o professor Béda Barkokébas

abordou as novas exigências

legais para a execução do

trabalho em altura.

( ).leia matéria ao lado
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Presidente André Genn dirigiu a cerimônia de instalação

O presidente do Tribunal

Regional do Trabalho da 6ª

Região, desembargador André

Genn, dirigiu, no dia 30 de

novembro, as cerimônias de

instalação do Processo Judicial

Eletrônico (PJe) nas duas Varas

do município de Ribeirão. Na

ocasião, a 2ª Vara da cidade foi

inaugurada, para atender à

demanda crescente da região.

Os desembargadores Ivanildo

Andrade, Gisane Araújo,

Valéria Gondim e Pedro Paulo

Nóbrega estiveram presentes à

cerimônia de inauguração.

Compareceram ainda ao evento

a juíza titular da 1ª VT, Renata

Lapenda, o juiz titular da 2ª

Vara, Amaury de Oliveira

Xavier, o presidente da Amatra

VI, juiz André Luiz Machado, o

procurador chefe da PRT6,

Fábio Far ias , d i re tores ,

servidores e autoridades locais.

Também compareceram à

cerimônia os juízes Gustavo

Au g u s t o - a u x i l i a r d a

Corregedoria -, Ibrahim Alves,

Aurélio da Silva, Ana Cristina

da Silva e Evellyne Ferraz.

O presidente, desembargador

André Genn, explicou que uma

das prioridades da Adminis-

tração tem sido a implantação

de novas varas e adiantou que o

Regional, com base na evolução

da tramitação processual e no

crescimento econômico de

Pernambuco, elaborou um

anteprojeto que prevê a criação

de outras 26 novas VTs no

Estado, contemplando cidades

que passam por um grande

crescimento econômico e não

dispõem de VT. “A mudança do

perfil econômico dentro de

Pernambuco exigiu que fossem

adotadas novas ações para

garantir uma maior estrutura,

compatível à demanda, rapidez

e eficiência no cumprimento

das atividades”, afirmou André

Genn. Com o PJe, 57 novos

servidores foram empossados

no quadro de TI para ajudar

nas instalações do programa,

que já computa 800 processos

em tramitação.

O juiz titular da nova Vara

Trabalhista de Ribeirão,

Amaury de Oliveira Xavier, que

já havia sido titular da 1ª VT, se

disse grato pela oportunidade de

estar retornando ao município

para exercer o cargo na 2ª Vara.

“Era urgente a instalação da

Ribeirão já tem PJe

nova Vara para a região, que está

acompanhando o desenvolvimen-

to do Estado, o que naturalmente

faz crescer a demanda pela Justiça

do Trabalho”, afirmou.

O professor da UPE, especialista

em segurança do trabalho, Béda

Barkokébas, apresentou no au-

ditório da Celpe as novidades

introduzidas pela NR-35, que

regulamenta os procedimentos

de segurança para o trabalho em

altura, dando continuidade à

programação iniciada pela

manhã.

O professor Béda destacou que

Segurança do Trabalho é uma

técnica, não é uma questão de

palpite ou de “eu acho”. Dando

um exemplo da própria cons-

trução civil, o professor chamou

a atenção para o fato de que

quando se vai fazer um simples

traço de cimento se obedece a

toda uma ordem de proce-

dimentos.

Na palestra, o professor apre-

Professor Béda explica regulamentação do trabalho em altura

sentou um dado surpreendente

ao afirmar que 96% dos acidentes

poderiam ser evitados com estu-

do, já que todo acidente é

multicausal e que a cada 300

incidentes vai acontecer um

acidente grave.

Após a exposição, o presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da

6ª Região, desembargador André

Genn, agradeceu às gestoras

regionais do Programa Nacional

de Prevenção de Acidentes do

Trabalho, o empenho e a dedica-

ção com que vêm realizando as

ações destinadas à prevenção de

acidentes nos ambientais labo-

rais, estendendo os agradeci-

mentos a toda a equipe do

Regional ligada ao Programa e

particularmente à Semana do

Trabalho Seguro. “Quem salva

uma vida salva o mundo”, disse,

utilizando a máxima hebraica.

Em seguida o desembargador

André Genn fez a entrega da

placa concedida pelo Getrin6 e

pelo TRT6 ao professor Béda

Barkokébas, como reconhe-

cimento à colaboração do

palestrante com a Semana do

Trabalho Seguro.

O evento contou, ainda, com a

realização de um talk show,

dirigido pelo juiz do trabalho

Hugo Melo e do qual participa-

ram o procurador da AGU

Hudson Pinheiro, a auditora

fiscal do Ministério do Trabalho e

Emprego Simone Holmes, o

procurador do trabalho Leonardo

Mendonça, e o chefe da

Fundacentro, Maurício Viana.

Na atividade foram aprofun-

dados os temas apresentados na

palestra.

Semana do Trabalho Seguro promove visita a canteiros de obra

Na Semana do Trabalho Seguro, promovida pelo Grupo de Trabalho

Interinstitucional do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Getrin6), as

desembargadoras Dinah Figueirêdo e Valéria Gondim, gestoras regionais do

Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, estiveram à frente

do evento, durante visita a obras na Zona Norte e Sul do Recife para falar sobre

os índices dos acidentes na construção civil que acontecem no Brasil e em

Pernambuco. Somente no ano de 2010, foram registrados, no país, 701.496

casos de acidentes envolvendo pessoas que trabalhavam na construção civil.

Os trabalhadores assistiram a um grupo de arte-educadores, que realizou uma

dinâmica teatralização para ilustrar a importância do uso dos Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs). Foi destacado, sobretudo, o papel desses

equipamentos, que, embora não possam sozinhos evitar acidentes, são

indispensáveis ao conjunto de proteção da segurança no trabalho. Prevenção

foi a palavra de ordem, pois o número de incidentes ainda é altíssimo e,

conforme afirmou a desembargadora Valéria Gondim, “quem mais sofre com o

descuido são as famílias, que perdem seus entes queridos”.

Béda recebe homenagem pelas mãos dos desembargadores André Genn e Valéria Gondim
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O TRT6 encerra 2012 com o Processo Judicial

Eletrônico (PJe) implantado em 20% das Varas

Trabalhistas do Regional, o dobro do que determina a

Meta 16 do CNJ. Catorze VTs instalaram o PJe,

ultrapassando os 10% determinados pela Meta 16 do

CNJ, específica para a Justiça do Trabalho.

A plataforma eletrônica começou a ser utilizada a partir

de setembro e contou, na inauguração, com a presença

do presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça

do Trabalho (CSJT), ministro João Oreste Dalazen. O

Fórum Trabalhista de Igarassu foi o primeiro a adotar o

PJe, em setembro, e, em meados de novembro, foi a vez

do de Jaboatão, o segundo a receber o PJe.

No final do mês de novembro, aconteceu a cerimônia de

instalação do PJe em Ribeirão, data em que a 2ª Vara da

cidade foi inaugurada. Em dezembro, mais dois fóruns

instalaram o PJe: no dia 10, houve a implantação PJe no

Fórum do Trabalho de Paulista, e, no dia 17, no Fórum

Trabalhista de Ipojuca.

TRT6 supera meta
de implantação do PJe

Aconteceu, no auditório da

Fiepe, no dia 23 de novembro, a

culminância do projeto com

tema Trabalho, Justiça e

Cidadania, desenvolvido pela

Associação dos Magistrados do

Trabalho da Sexta Região

(AMATRA). O trabalho

realizado foi uma iniciativa que

levou aulas sobre direito, ética,

trabalho e cidadania a seis

escolas da rede pública de

ensino, visando conscientizar

alunos e professores. A juíza

titular da 2ª VT do Cabo,

Carmen Richlin, coordenadora

do evento, agradeceu a

presença de todos e destacou a

importância da participação

Aprovada mudança do Fórum do Recife

dos alunos no encerramento das

atividades.

As escolas que receberam essas

visitas participaram de jogos

teatrais no dia do encer-

ramento, além de concorrerem

na elaboração de vídeos e

histórias em quadrinhos que

exemplificassem o assunto

apreendido. A dramatização

feita pelos alunos da rede

estadual destacou a impor-

tância dos estudos para as

crianças e a ilegalidade do

trabalho infantil nos dias de

hoje.

Ao final, as escolas Clotilde

de Oliveira, Clovis Beviláqua

e Matias de Albuquerque

TJC encerra atividades do ano com culminância

vencedoras nas categorias

história em quadrinhos, jogo

teatral e vídeo, respectivamente,

receberam um bônus cultural de

reconhecimento pelo trabalho

realizado. O secretário da

educação, Anderson Gomes, que

esteve presente no evento,

a s s i n o u u m d o c u m e n t o

reafirmando a parceria entre as

escolas da rede estadual e a

Amatra.

Em sessão realizada no dia 27

de novembro, o Pleno do

Tribunal Regional do Trabalho

da 6ª Região (TRT-PE)

aprovou, por unanimidade, a

proposta do presidente do

TRT-PE, desembargador

André Genn, de transferência,

para uma nova sede, das 23

Varas do Recife instaladas no

Fórum Advogado José Barbosa

de Araújo, no Edifício Sudene.

Uma das possibilidades é o

TRT-PE firmar contrato de

locação de um prédio que seja

c o n s t r u í d o c o m o f i m

específico de abrigar o novo

fórum. Como se trata de uma

solução inovadora na esfera

pública, o presidente André

Genn, após aprovação unânime

do Pleno do Regional, remeteu

pedido ao TST, solicitando que

seja realizada consulta ao TCU,

sobre os procedimentos e

orientação que devem ser

seguidos nesse tipo de contrato.

O desembargador André Genn

lembrou que foi necessária a

instalação das Varas do Recife

no Edifício Sudene, que se

apresentava como a solução

possível para a época, mas

acrescentou que agora é pre-

ciso e possível a transferência

para um novo prédio que

ofereça conforto, segurança e

localização adequadas para

magistrados, servidores e todos

os usuários da Justiça do

Trabalho na capital.

Ao mesmo tempo o TRT-PE

vem tratando da liberação de

verbas junto ao Conselho

Superior da Justiça do Trabalho

para concretizar a transferência

do Fórum Trabalhista do Recife

para uma nova sede.

Em Igarassu, a 2ª VT foi inaugurada pioneira e simultaneamente à instalação da
plataforma eletrônica

Eleitos dirigentes para novo biênio

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª

Região, em sessão realizada no final de novembro de 2012, elegeu

os desembargadores que vão dirigir o Regional durante o biênio

2013-2015.

O desembargador Ivanildo da Cunha Andrade (centro) foi eleito

presidente; o desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, vice-

presidente; e a desembargadora Virgínia Malta Canavarro,

corregedora.

A posse dos novos dirigentes ocorre no dia 1° de fevereiro de 2013.


