
Em nome do Direito do Trabalho
Ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região (1987/1988), o desembargador José Guedes 

Corrêa Gondim Filho, falecido no dia 9 de fevereiro, 

dedicou a vida ao Direito do Trabalho. Oficialmente 

foi quase meio século de vivência no mundo desse 

ramo especializado do Direito, contando-se de 1949, 

data em que ingressou na Procuradoria do Trabalho, 

à sua aposentadoria compulsória, em 1993.  Mas já 

antes da conclusão do curso, na Faculdade de Direito 

do Recife, que aconteceu em 1946, e mesmo depois de 

sua aposentadoria na Segunda Instância do TRT-PE, 

em 1993, Gondim Filho devotou seu tempo ao Direito 

do Trabalho. 

Além de procurador do Trabalho (1968/1978), 

desembargador do TRT-PE (1978-1993), José Guedes 

Corrêa Gondim Filho foi professor universitário por 

mais de quatro décadas, tendo influenciado muitas 

gerações.

Defensor intransigente da liberdade do homem, 

em 1987, instituiu a Medalha Conselheiro João 

Alfredo, em comemoração ao centenário da Abolição, 

que ocorreria no ano seguinte e com o objetivo de 

condecorar personalidades que contribuem com o 

aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho.
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O correio eletrônico é uma forma 

de comunicação ágil e eficiente, 

utilizada por pessoas e institui-

ções de todo o mundo. Na fase 

de modernização do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª 

Região (trt-pe), que tem no pje-jt 

seu maior ícone, o investimento 

em um sistema de e-mail seguro 

e adequado às necessidades de 

magistrados e servidores se mos-

trou fundamental. Por isso, des-

de outubro, o Tribunal celebrou 

contrato com o Google, que, além 

do suporte ao webmail, fornece 

aplicativos que ajudam no dia a 

dia do trabalho.

A utilização do Gmail institu-

cional, no entanto, ainda não é 

ideal: “Apenas cerca de 300 pes-

soas acessam o correio eletrôni-

co diariamente”, expôs o dire-

tor da Secretaria de Informática 

(si), Adriano Pinheiro. Na bus-

ca de conseguir mais adeptos 

à ferramenta, equipes forma-

das por servidores do Núcleo 

Uso sistemático de e-mail corporativo 
para eficiência da comunicação interna

de Comunicação Social e da 

Secretaria de Gestão de Pessoas 

visitaram as unidades do edifí-

cio-sede do Tribunal (Cais do 

Apolo) e dos Fóruns da Justiça 

do Trabalho em Recife, Olinda 

e Jaboatão, para divulgar a cam-

panha “Há novas mensagens na 

sua caixa de entrada”, realizada 

entre os dias 17 e 26 de fevereiro.

Antes da campanha, foi enviado 

um e-mail a todos os diretores de 

secretaria e chefes de seção dos lo-

cais que seriam visitados. Alguns 

– dentre aqueles 300 que checam 

seus e-mails – tomaram ciência de 

pronto. Mas, em razão de a maio-

ria não abrir a caixa de mensagens 

corriqueiramente, foi necessário 

ligar para todas as unidades. Isso 

demonstra que a informação que 

poderia ser passada no tempo de 

um clique levou cerca de dois dias 

para chegar aos seus destinatá-

rios. Essa problemática é comum 

em diversos setores do Tribunal e 

poderia ser minimizada se o ato 

de checar e-mail passasse a fazer 

parte da rotina de todos.

Além de poderem se comuni-

car mais facilmente com colegas 

e setores, magistrados e servidores 

também se mantêm atualizados 

com notícias do Regional quan-

do usam o correio corporativo. É 

por meio dele, por exemplo, que 

a Escola Judicial (ejtrt6) infor-

ma sobre cursos e atualizações 

no PJe. Também é por ele que a 

Secretaria de Gestão de Pessoas 

(sgep) divulga a lista de claros de 

lotação e recebe currículos de in-

teressados. O Núcleo de Saúde, 

por sua vez, utiliza a ferramenta 

para, entre outras coisas, divulgar 

datas de vacinação e de realização 

dos exames periódicos.  

A informação sobre o uso do 

e-mail chegou a todas as unidades 

impressa em adesivos, marcadores 

de livros e cartazes. 

Dúvidas para acessar a caixa de 

mensagens ou um dos aplicati-

vos? Contate a si: (81) 3225 3200 

/ atendimento@trt6.jus.br

Servidores da Secretaria de Segurança, Transporte e Telefonia se engajam na divulgação

Helen Falcão
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Educação, elegância, humanidade. 

Essas qualidades são frequente-

mente lembradas por aqueles que 

conviveram com o desembargador 

José Guedes Corrêa Gondim Filho. 

Nascido no município de Goiana, 

localizado a 60 km da capital do 

estado, Gondim formou-se em 

Direito pela Faculdade de Direito 

do Recife da Universidade Federal 

de Pernambuco, em 1946.

Três anos mais tarde, foi apro-

vado no concurso público para 

escriturário da Procuradoria do 

Trabalho. Teve início, assim, sua 

carreira no Direito Trabalhista, 

ramo jurídico a que viria a se de-

dicar em toda sua trajetória. Em 

1968, tornou-se procurador do 

Trabalho, função que exerceu du-

rante 10 anos. 

O desembargador Gondim, 

como era chamado, ingressou no 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe) em 1978, 

ocupando vaga destinada ao 

Ministério Público. 

Em duas gestões, 1979 e 1985, 

foi escolhido vice-presidente 

do trt6 e em 1987 assumiu a 

Presidência do Regional, função 

que exerceu por  2 anos e 11 me-

ses. Na gestão foram instituídas 

as medalhas João Alfredo Correia 

de Oliveira e Eurico Chaves 

Filho, feito de que ele se orgu-

lhava de ter coordenado, como 

O legado do 
desembargador Gondim   

demonstrou na entrevista que 

concedeu ao trt em 2011: “Tive 

a honra e o prazer, como presi-

dente do Tribunal, de instituir a 

medalha João Alfredo, destinada 

aos juízes que se destacaram, e 

a medalha Eurico Chaves Filho, 

destinada aos funcionários que 

também se destacaram. Foi um 

passo feliz, que eu considero, na 

minha atuação como presidente 

do Tribunal”.

Na ocasião, o desembarga-

dor também ressaltou a escolha 

dos nomes do conselheiro João 

Alfredo e do ex-presidente do 

trt-pe, Eurico de Castro, para 

batizar as medalhas: “Estava 

completando cem anos da extin-

ção da abolição da escravatura e 

achei que era interessante criar 

uma comenda com o nome do 

pernambucano que assinou jun-

tamente com a Princesa Isabel, a 

chamada Lei Áurea: João Alfredo 

Corrêa de Oliveira, que deu nome 

à medalha destinada a juízes. E, 

para a medalha destinada aos 

funcionários: Eurico de Castro 

Chaves Filho, que foi presidente 

do Tribunal três vezes e os co-

legas entenderam que seria uma 

homenagem merecida”, afirmou, 

fazendo menção aos demais de-

sembargadores que aprovaram a 

escolha dos nomes.

A medalha Conselheiro João 

Alfredo Corrêa de Oliveira é a 

mais alta comenda concedida pelo 

trt-pe a personalidades e insti-

tuições que se destacaram no seu 

campo de atuação ou prestaram 

serviços significativos à Justiça do 

Trabalho da 6ª Região. 

Homenagem - O legado do 

desembargador Gondim foi lem-

brado pelos membros do trt6 

durante sessão do Pleno reali-

zada dois dias após o seu fale-

cimento, que ocorreu dia 9 de 

fevereiro. Permeada de emoção, 

a sessão foi aberta pelo presi-

dente do Regional, desembarga-

“Vamos render homenagem pela 
admiração profunda. Gondim 
tinha muitos dons: respeito, ética, 
dignidade e educação”.

Valéria Gondim, desembargadora do TRT6
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dor Ivanildo Andrade, que pro-

pôs voto de pesar em memória 

ao ex-presidente, colega de pro-

fissão e amigo pessoal. “Com pe-

sar, registro o falecimento do de-

sembargador José Guedes Corrêa 

Gondim Filho. É sabido por todos 

que o desembargador Gondim 

foi um dos maiores construtores 

da história deste Tribunal. Com 

denodo, competência, dedicação, 

sempre foi voz a ecoar dentro da 

casa. Deixou sua marca e, sem 

dúvida, é um dos nossos maiores 

referenciais”, ressaltou. 

Durante a homenagem, o pre-

sidente destacou a importância 

de Gondim para a consolidação 

da imagem do trt ante a socie-

dade: “Ele abriu caminho para 

que a casa tivesse uma imagem 

de admiração”, disse. Além disso, 

frisou o respeito e a educação com 

que o desembargador tratava to-

das as pessoas. “Gondim era uma 

pessoa, um homem, que se iguala-

va a todos os homens e que dava 

a todos o respeito devido. Nunca 

negou a condição de pessoa, cum-

pria as tarefas. Soube marcar sua 

passagem e deixou um grande le-

gado. Devemos nos recordar de 

Gondim com admiração”, finali-

zou, abrindo espaço para as ho-

menagens do Pleno.

Professor titular da Universidade 

Federal de Pernambuco (ufpe) 

e da Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap), Gondim 

lecionava disciplinas relacionadas 

ao Direito do Trabalho no curso 

de Direito da Unicap e nos cursos 

de Direito, Ciências Econômicas 

e Administração da ufpe. O seu 

viés acadêmico foi intensamente 

lembrado pelos desembargadores 

do trt-pe.

No decorrer da sessão de ho-

menagem, o desembargador e 

ex-presidente da corte, André 

Genn, discursou sobre a época 

em que foi aluno de Gondim, re-

velando que assistia às aulas sem 

estar matriculado na sua turma. 

“Eu era do turno da noite e ele 

lecionava pela manhã. Ia para 

a faculdade cedo assistir a suas 

aulas de Direito do Trabalho e 

Direito Processual do Trabalho. 

Foi assim durante um semestre 

inteiro”, contou. 

A importância de Gondim para 

o Judiciário e o carinho e admi-

ração dos alunos pelo mestre fo-

ram lembrados pelo desembar-

gador André Genn. “Gondim 

marcou o Direito do Trabalho em 

Pernambuco. É um exemplo em 

todas as óticas. Com dimensão 

inegável, foi professor por 40 anos 

da Faculdade de Direito do Recife 

e em todos os anos foi homenage-

ado”. Além disso, na qualidade de 

amigo pessoal do ex-presidente, 

André Genn ressaltou que apesar 

de Gondim ter se aposentado em 

1993, por ocasião da compulsó-

ria, sempre se manteve atualiza-

do sobre as questões da Justiça 

Trabalhista.

O desembargador Sergio Torres 

também registrou o pensamen-

to por muitos compartilhado: 

“Tive privilégio de ser seu aluno. 

Gondim marcou porque foi um 

verdadeiro educador, um exem-

plo a ser seguido. É um modelo 

de inspiração, era como eu queria 

ser”, homenageou. A desembar-

gadora Gisane Barbosa, por sua 

vez, destacou a educação e a deli-

cadeza despendidas por Gondim 

no convívio com magistradas e 

servidoras: “Quero referendar e 

dizer da educação, da fidalguia 

e da elegância no trato com as 

mulheres. De uma delicadeza que 

impressionava, Gondim foi um 

grande homem”.

Durante a homenagem, tor-

nou-se evidente a admiração e 

o respeito que o desembargador 

Gondim havia legado. O vice-pre-

sidente do Tribunal do Trabalho 

de Pernambuco, desembargador 

Pedro Paulo Pereira Nóbrega, su-

blinhou que Gondim tinha “uma 

bagagem de 33 anos na advocacia 

trabalhista” e, reforçando a sua 

representividade na vida acadê-

mica, afirmou: “Tive a honra de 

conhecer o professor, antes do 

magistrado, antes do desembar-

gador. Gondim era um professor 

emérito, quem teve a felicidade de 

ouvi-lo não esquece suas lições. 

Era um humanista”. 

Por fim, em uma síntese das 

qualidades percebidas e desta-

cadas por aqueles que convive-

ram com o desembargador José 

Guedes Corrêa Gondim Filho, 

a desembargadora do trabalho 

Valéria Gondim afirmou: “Vamos 

render homenagem pela admi-

ração profunda. Gondim tinha 

muitos dons: respeito, ética, dig-

nidade e educação”.

Artigos em homenagem  
ao desembargador Gondim

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, e o juiz do 

Trabalho Hugo Cavalcanti Melo Filho publicaram, em jornais de grande circulação do estado de Pernambuco, artigos 

em homenagem ao desembargador José Guedes Corrêa Gondim Filho. Em 11 de fevereiro, o juiz Hugo Melo publicou 

no Diario de Pernambuco o artigo “O Professor Gondim” e no dia 16 do mesmo mês o desembargador Ivanildo Andrade 

publicou no Jornal do Commercio o artigo “Vida dedicada ao direito”. Confira, a seguir, a íntegra das publicações.  

jornal do commercio | opinião | 16 de fevereiro de 2014

Vida dedicada ao direito

Elegância, fácil comunicação, 

raciocínio rápido e firmeza de 

posicionamentos foram caracte-

rísticas marcantes na trajetória 

de José Guedes Correia Gondim 

Filho. Nascido em Goiana, em 

1923, notabilizou-se em to-

das as atividades que exerceu. 

Dedicou-se decididamente à 

promoção da harmonia social 

mediante a solução dos confli-

tos entre o capital e o trabalho.

Da Procuradoria do Trabalho, 

onde ingressou em 1949, como 

escriturário tornando-se pro-

curador em 1968 , ao Tribunal 

Regional do Trabalho, que pas-

sou a integrar em 1978 e do 

qual exerceu a presidência de 

1987 a 1989, Gondim dedicou 

quase meio século ao direito do 

Trabalho. E, para sermos justos, 

mostra-se necessário alargar a 

contagem do tempo dedicado a 

esse ramo do direito, pois, des-

de a época em que estudava na 

Casa de Tobias – concluiu em 

1946 –, já pugnava pela digni-

dade do ser humano e valori-

zação do trabalhador. Até seus 

últimos dias nos brindou com 

sua presença e se inteirou da 

vida de seu Tribunal, a despeito 

de se retirar da vida pública em 

1993, por força da aposentado-

ria compulsória.

Com ele passei a conviver em 

1981, quando assumi o cargo 

de juiz do trabalho substituto. 

Pude então conhecer melhor o 

Gondim magistrado. Percebi que 

seu notável saber jurídico e for-

mação humanística concorriam 

de forma determinante para a 

solução dos conflitos, atestando 

a coerência das lições de direito 

que ministrava com entusias-

mo e admirável pedagogia, fato 

que, ao longo de 40 anos de vida 

acadêmica, levaram-no a se des-

tacar, ano após ano, como pro-

fessor homenageado.

Com denodo, compromisso e 

determinação, Gondim foi uma 

voz a ecoar no seu Tribunal, 

indicando rumos, obras, pro-

jetos. Deixou marcas no nosso 

Regional, sendo uma das nossas 

maiores referências. Dentre as 

suas muitas realizações, aponto 

uma que, pelo simbolismo, afir-

ma seu espírito de austero de-

fensor da liberdade do homem: a 

criação da Medalha João Alfredo 

Correa de Oliveira, instituída 

para celebrar o centenário da 

abolição da escravatura, e que 

continua distinguindo profis-

sionais e instituições que con-

tribuem para o aperfeiçoamen-

to da Justiça e das relações de 

Trabalho.

Foi com pesar que recebi a no-

tícia do falecimento de Gondim, 

dia 9 deste mês. Ele abriu ca-

minhos para que o Tribunal 

Regional do Trabalho da Sexta 

Região crescesse e consolidasse 

junto à opinião pública a ima-

gem de instituição comprome-

tida com a democracia.

ivanildo da cunha andrade · presidente do trt-6ª região

“Dentre as suas 

muitas realizações, 

aponto uma que, 

pelo simbolismo, 

afirma seu espírito 

de austero defensor 

da liberdade do 

homem: a criação da 

Medalha João Alfredo 

Correa de Oliveira”

“Gondim marcou o Direito do Trabalho em Pernambuco. 
É um exemplo em todas as óticas. Com dimensão 

inegável, foi professor por 40 anos da Faculdade de 
Direito do Recife e em todos os anos foi homenageado”.

André Genn, desembargador do TRT6
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Jaqueline Fraga

Uma nova marca para o Grupo 

de Trabalho Interinstitucional 

da Sexta Região (Getrin6) será 

escolhida em março, através de 

uma votação popular. A disputa 

ficará entre três logomarcas e 

o público escolherá qual delas 

melhor representa a defesa 

do trabalho seguro. A eleição 

acontece entre 17 e 21/03, 

pelo site www.trt6.jus.br ou 

por meio das urnas eletrônicas 

espalhadas pelo Fórum José 

Barbosa de Araújo (sudene).

Qual a cara do trabalho seguro?

A Escola Judicial do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região 

(ejtrt6) iniciou, em  fevereiro, 

os treinamentos a distância em 

Processo Judicial Eletrônico da 

Justiça do Trabalho (pje-jt) para 

os servidores lotados nas unida-

des de Belo Jardim, Garanhuns, 

Pesqueira, Catende, Goiana e 

Timbaúba. Com a supervisão 

local de “facilitadores de apren-

dizagem”, que receberam treina-

mento teórico e didático no início 

do mês, os servidores assistem a 

webconferências programadas para 

acontecer até o dia 14 de abril, 

sempre às segundas-feiras. 

Blended – A escola prossegue 

com o formato misto de aprendi-

zagem – blended. Nesta técnica, 

Escola Judicial prossegue com 
formação de multiplicadores

parte do conteúdo é repassada pre-

sencialmente, com a prévia forma-

ção teórica e didática de “facilita-

dores de aprendizagem”, e parte 

a distância, com aulas transmi-

tidas semanalmente por meio de 

webconferências, geradas a partir 

da ej6. A experiência teve grande 

sucesso no ano passado, durante 

a preparação do pessoal lotado nas 

23 Varas do Trabalho do Recife, 

e foi bastante elogiada durante a 

correição ordinária do Tribunal 

Superior do Trabalho (tst), em 

setembro, ocasião em que o então 

ministro corregedor Ives Gandra 

Martins Filho frisou que “o siste-

ma permite que o servidor se man-

tenha em sua unidade de trabalho 

durante a capacitação”.

1

2

3

O ex-presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª 

Região (trt-pe), desembarga-

dor André Genn, recebeu, no 

dia 19 de fevereiro, a Comenda 

Ministro Coqueijo Costa, da 

Ordem do Mérito Judiciário do 

Trabalho da Bahia. 

Já na dia 21, o desembargador 

participou no Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho da reu-

nião que formalizou o término 

do seu mandato como conselhei-

ro daquela Corte. Na solenida-

de, o presidente do Conselho, 

Ministro Carlos Alberto Reis 

de Paula, destacou a atuação de 

André Genn. 

Ex-Presidente do TRT-PE Recebe 
Medalha do TRT-BA
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O Professor Gondim
hugo cavalcanti melo filho · juiz do trabalho

No último domingo, num final 

de tarde chuvoso, com profundo 

pesar e já com saudade, assisti 

ao sepultamento do desembarga-

dor José Guedes Corrêa Gondim 

Filho, meu mestre, colega e ami-

go. Conversáramos pela última 

vez na comemoração do seu ani-

versário de 90 anos, uma linda 

festa organizada com o capricho e 

o carinho de sempre por Cristina. 

Falamos de nossa amizade de 30 

anos.

Conheci o professor Gondim 

em agosto de 1984. Ele estava 

no gabinete da presidência do 

trt da 6.ª Região, quando o Dr. 

Clóvis Valença, então presidente 

da Corte, me deu posse como ser-

vidor. Foi muito gentil e elegante, 

características que, logo depois 

eu saberia, sempre marcaram sua 

personalidade.

No ano seguinte ele já era 

vice-presidente do trt, ambiente 

em que gozava de imenso prestí-

gio, mercê de seu notório preparo 

técnico e indiscutível brilho in-

telectual, qualidades que o con-

duziram à Presidência da Corte, 

em 1987.

Ao ingressar na Faculdade de 

Direito do Recife, estreitei minhas 

relações com o prof. Gondim, nas 

conversas de corredor, no interva-

lo das aulas. Mas foi quando me 

tornei seu aluno que minha admi-

ração pelo mestre se ampliou so-

bremodo. Descobri que se tratava 

de lente exemplar, pois à gentileza 

e elegância do trato, ao preparo e 

ao brilho intelectual, somavam-se 

a técnica perfeita do magistério, 

misto de dom e de prática como 

professor de gerações de alunos da 

Casa de Tobias e da Universidade 

Católica de Pernambuco. Foi, sem 

favor, o melhor professor que tive 

no curso de Direito.

As suas lições de Direito do 

Trabalho guardo na memória, 

ainda hoje. Não tenho dúvida de 

que contribuíram para minha op-

ção, alguns anos depois, pela car-

reira da magistratura trabalhista. 

Sua cultura humanística, que ge-

nerosamente transmitia, mescla-

da às questões especificamente 

trabalhistas, fazia de cada aula 

uma oportunidade preciosa de 

aprendizado e crescimento cultu-

ral. Em 1993, um mês após tor-

nar-me seu colega na magistra-

tura do trabalho, aposentou-se. 

Afastou-se do Tribunal, mas não 

do convívio com os colegas, entre 

os quais manteve intactos admi-

ração e respeito.

Tanto que em 1998, ao inau-

gurar sua sede administrativa, a 

Associação dos Magistrados do 

Trabalho da 6ª Região homena-

geou-o, dando o nome do mestre 

ao Auditório da Escola Superior 

da Magistratura Trabalhista da 

6ª Região, homenagem que tive a 

ocasião e a alegria de propor. Em 

2012, a Academia Pernambucana 

de Direito do Trabalho, da qual 

era titular da Cadeira n.º 4, pres-

tou-lhe novo tributo, na forma 

de uma obra coletiva, Direito do 

Trabalho: valorização e digni-

dade do trabalhador no século 

21 – Estudos em homenagem 

ao professor José Guedes Corrêa 

Gondim Filho, publicada pela 

ltr. Nada mais justo.

Poucos como esse filho de 

Goiana fizeram tanto pelo 

Direito do Trabalho, seja como 

escriturário da Procuradoria do 

Trabalho, de 1949 a 1968, seja 

como Procurador do Trabalho, de 

1968 a 1978, seja como Juiz do 

Trabalho, de 1978 a 1993, seja, 

especialmente, como professor 

titular das cadeiras de Direito 

do Trabalho, Direito Processual 

do Trabalho e Instituições de 

Direito Social, na Universidade 

Federal de Pernambuco e 

na Universidade Católica de 

Pernambuco. Gerações de alu-

nos, colegas, servidores que com 

ele trabalharam, os muitos amigos 

que fez em sua existência longe-

va, profícua, digna e generosa, 

hoje enlutados, guardarão, para 

sempre, as lições que receberam 

e o exemplo do Mestre Gondim.

Em abril de 2012, ao de-

sembargador Gondim, foi 

dedicada a obra “Direito 

do Trabalho: Valorização e 

Dignidade do Trabalhador 

do Século XXI. Estudos em 

Homenagem ao Professor 

José Guedes Corrêa Gondim 

Filho”, da Academia Per-

nambucana de Direito do 

Trabalho (apdt).

O livro reúne 11 artigos 

que abordam a ciência do 

Direito no mutável cená-

rio de relações trabalhistas 

da economia globalizada e 

“significa uma homenagem 

a um dos mais importantes 

juslaboralistas do Brasil”, 

conforme escreveu um dos 

organizadores da coletânia, 

o presidente da apdt, Fábio 

Túlio Barroso. 

O desembargador Gondim 

ocupava a cadeira de núme-

ro quatro da Academia des-

de que foi criada a institui-

ção, em 2011.  
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O Regional do Trabalho da 6ª Região (trt-pe) estreou na Radio 

Jornal (am - 780) o informe “Justiça do Trabalho Num Minuto”, 

durante o Programa Super Manhã, de Geraldo Freire, a partir das 

7h30. As inserções visam à disseminação de informações sobre os 

direitos dos jurisdicionados e serviços prestados à população por 

esta justiça especializada. 

Nova Juíza Titular de Salgueiro
A juíza Ana Maria Aparecida de Freitas é a nova titular da vt de 

Salgueiro. Sua promoção foi aprovada pelos desembargadores do trt6 

por unanimidade, pelo critério de antiguidade, em sessão realizada no 

dia 4 de fevereiro, na sala de sessões do Pleno do Regional.

Concurso: Prova Discursiva
Foram 67 os candidatos habilitados na prova discursiva do xix 

Concurso Público para Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região (trt-pe). A Comissão do Concurso 

publicou no Diário Oficial da União, no dia 5/2, a lista dos apro-

vados. Em sessão pública, 18 recursos à prova discursiva foram 

julgados e nenhum foi provido. Segundo o presidente da Comissão 

e vice-presidente do trt-pe, desembargador Pedro Paulo Pereira 

Nóbrega, os aprovados terão agora suas provas de sentença corrigidas. 

A lista de aprovados está disponível no portal do trt-pe (www.trt6.

jus.br) e no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.

com.br). O concurso tem um total de cinco etapas e disponibilizará 

oito vagas para o cargo.

Memória do Judiciário
Um grupo com representantes do Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe), Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

(trf5), Justiça Federal (jfpe), Tribunal Regional Eleitoral (tre-pe) 

e Tribunal de Justiça de Pernambuco (tjpe) está organizando o I 

Fórum Norte Nordeste de Memoriais e Centros de Memória do 

Judiciário. Segundo a chefe do Núcleo de Gestão Documental e 

Memória do trt-pe, Marcília Gama da Silva, o evento deve acontecer 

entre os dias 29 e 30 de abril, na Escola de Magistratura Federal 

(Esmafe), no Recife, congregando gestores que lidam com preserva-

ção do acervo histórico e cultural dos entes vinculados à Memória 

do Poder Judiciário dessas regiões.

Abertura do Ano Judiciário
No dia 3 de fevereiro, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe), desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, 

participou da abertura do Ano Judiciário, em Brasília. Na solenidade, 

o presidente do Supremo Tribunal Federal (stf), ministro Joaquim 

Barbosa, ressaltou a importância da independência do Judiciário e 

da valorização de servidores e magistrados.  

Restaurante e Lanchonete Reabrem
O restaurante e a lanchonete instalados na sede do Tribunal voltaram 

a funcionar no dia 3 de fevereiro. Entre 11h e 12h30, magistrados, 

servidores e estagiários da casa têm atendimento exclusivo no res-

taurante – que oferece buffet self-service. Das 12h30 às 15h30, os 

serviços se estendem ao público em geral. A lanchonete fica aberta 

das 8h às 17h e também faz entrega aos setores do edifício-sede e 

dos anexos I e II. Durante o período de licitação, a Administração 

do Tribunal realizou reparos técnicos nas instalações da lanchonete 

e do restaurante, situadas respectivamente no pavimento inferior e 

superior do prédio onde funcionam o Bradesco e o Banco do Brasil.

Getrin6 e Fiocruz
O Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes 

de Trabalho da 6ª Região (Getrin6) celebrou, no final do mês de 

janeiro, mais uma parceria. O presidente do Regional, desembarga-

dor Ivanildo Andrade, e os gestores regionais do Programa Trabalho 

Seguro, desembargador Fábio Farias e juíza Patrícia Brandão, se 

reuniram com o diretor da Fundação Oswaldo Cruz em Pernambuco 

(Fiocruz-PE), Sinval Pinto Brandão, ocasião em que foi assinado 

protocolo de cooperação técnica entre as instituições. A Fundação 

desenvolve trabalho de pesquisa e ensino em saúde pública. O con-

vênio objetiva unir esforços para a implantação de programas e ações 

regionais voltadas à prevenção de acidentes de trabalho e ao forta-

lecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho.

no jornal
Durante 2014, o Painel do trt-pe, coluna institucional que já 

era publicada aos domingos no Diário e na Folha de Pernambuco, 

passa a ser veiculada também no Jornal do Commercio. Agora, os 

leitores dos três jornais de grande circulação do Estado ficam mais 

informados sobre as atividades desenvolvidas pelo Regional.

TRT-PE falando com a sociedade...

no rádio
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