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TRT-PE entre os três mais céleres do país

A correição ordinária do Tribunal Superior do Trabalho (tst), 

realizada entre 8 e 12/09, apontou que os recursos são julgados 

pelo Regional mais rapidamente do que a média nacional. O 

corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira, 

destacou a implementação do Programa de Gestão de Pessoas 

por Competências (Progecom) e o excelente custo-benefício 

da capacitação em pje-jt desenvolvida pela Escola Judicial.

Ao final de cinco dias de intensas atividades durante 

a Semana de Execução, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) conseguiu arrecadar 

R$ 7.784.779,04. Acordos em 473 processos 

beneficiaram 2.889 partes e somaram cerca de R$ 4,3 

milhões. Os leilões atingiram 3,5 milhões.

Quarta edição da 
Semana de Execução 
arrecada quase R$ 8 mi
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csjt autoriza a continuidade do projeto de locação 
de prédio a ser construído sob medida para abrigar 
o novo fórum da capital

Novo fórum para Varas do Recife
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Com mediação do trt-pe, rodoviários e empresas 
do transporte público chegam a acordo

Acordo
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Juízes recém empossados finalizam curso regional 
e seguem para o módulo nacional, em Brasília

Formação de novos magistrados

Memorial da Justiça do Trabalho promove 
exposições e mostras de vídeo
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8ª Primavera dos Museus 

St
el

a 
M

ar
is



Jornal do TRT da 6ª Região

Cais do Apolo, 739 Bairro do Recife

50.030-902 Recife PE

Imprensa: 81-3225.3216

imprensa@trt6.jus.br

PRESIDENTE

Ivanildo da Cunha Andrade

VICE-PRESIDENTE

Pedro Paulo Pereira Nóbrega

CORREGEDORA

Virgínia Malta Canavarro

DESEMBARGADORES FEDERAIS DO TRABALHO

Eneida Melo Correia de Araújo

André Genn de Assunção Barros

Ivanildo da Cunha Andrade

Gisane Barbosa de Araújo

Pedro Paulo Pereira Nóbrega

Virgínia Malta Canavarro

Valéria Gondim Sampaio

Ivan de Souza Valença Alves

Valdir José Silva de Carvalho

Acácio Júlio Kezen Caldeira

Dione Nunes Furtado da Silva

Dinah Figueirêdo Bernardo

Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino

Nise Pedroso Lins de Sousa

Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura

Maria do Socorro Silva Emerenciano

Sergio Torres Teixeira

Fábio André de Farias 

Paulo Alcantara

SECRETÁRIO-GERAL DA PRESIDÊNCIA

Ayrton Carlos Porto Júnior

DIRETOR-GERAL

Wlademir de Souza Rolim

SECRETÁRIA DO TRIBUNAL PLENO

Nyédja Menezes Soares de Azevedo

REDATORES
Núcelo de Comunicação Social: Eugenio Pacelli ·

Mariana Mesquita · Helen Falcão · Fábio Nunes / Estagi-
ários de jornalismo: Jaqueline Fraga · Marcos Carvalho / 

Signo Comunicação: Patrícia Castelão · Francisco Shimada
REVISÃO

Eugenio Pacelli

FOTOGRAFIA
Núcelo de Comunicação Social: Stela Maris · Elysangela 

Freitas / Signo Comunicação: Danilo Galvão
PROJETO GRÁFICO

Simone Freire

DIAGRAMAÇÃO
Núcelo de Comunicação Social: Simone Freire · Gilmar 

Rodrigues / Signo Comunicação: Micaele Freitas

IMPRESSÃO
Gráfica e Editora Liceu (Tiragem: 1.500 exemplares)

Mesa-redonda, exposições e mos-

tras de vídeos foram algumas das 

ações promovidas pelo Memorial 

da Justiça do Trabalho em 

Pernambuco durante a 8ª edição 

do projeto Primavera dos Museus. 

Mantido pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe), o 

Memorial adotou a iniciativa nacio-

nal do projeto, que este ano aconte-

ceu de 22 a 27 de setembro e teve 

como tema “Museus criativos”.

Durante as tardes do evento, 

os visitantes, dentre os quais 

muitos ex-sindicalistas, pude-

ram acompanhar a exibição de 

filmes sobre as múltiplas ex-

pressões das lutas trabalhistas 

em Pernambuco. Foi possível 

conferir também um acervo 

composto por tirinhas, pan-

fletos, cartazes e jornais retra-

tando dissídios coletivos entre 

1964 e 1985, com destaque para 

lutas das categorias dos cana-

vieiros, bancários, professores, 

rodoviários e trabalhadores da 

construção civil.

A curadora do evento e coor-

denadora do Núcleo de Gestão 

Documental e Memória do 

trt-pe, Marcília Gama, explicou 

que a mostra compreende o pe-

ríodo do Golpe Militar, que em 

2014 completa 50 anos. “Naquele 

momento, por conta da censura, 

tivemos muitos materiais abor-

dando os problemas de formas 

criativas e isso é muito interes-

sante”, comentou Marcília, lem-

brando que desde 2012 a Unesco 

(Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a 

Cultura) tombou todo o acer-

vo dos dissídios coletivos do 

Memorial como Patrimônio 

Histórico da Humanidade.

A semana teve como desta-

que a mesa-redonda “Museus, 

criatividade e educação”, que 

aconteceu na quinta-feira (25), 

com a participação do professor 

Bruno Araújo, do Departamento 

de Antropologia da Universidade 

Federal de Pernambuco (ufpe), 

Memorial na 8ª Primavera dos Museus

A palestra no Memorial foi um dos destaques da Primavera dos Museus

que ressaltou a importância de 

os museus usarem da criatividade 

para atrair e despertar o interes-

sante das pessoas.

“O museu não pode ser visto 

como um lugar para se guardar 

coisas ‘velhas’, tem que ser um 

local com que as pessoas se iden-

tifiquem, onde encontrem suas 

memórias e sintam necessidade 

de participar daquela história”, 

declarou o professor, sublinhando 

a importância do Memorial como 

representação histórica para a po-

pulação pernambucana, pois ali 

estão as reivindicações e vitórias 

das classes trabalhistas no Estado.

Uma exposição de selos sobre di-

versas categorias laborais também 

ficou em exibição no espaço do 

Memorial durante a Primavera dos 

Museus. Parte da coleção particular 

do servidor do trt-pe João Pinheiro 

da Câmara Filho, o Zito, que reú-

ne mais de seis mil selos temáticos 

e internacionais, entre raridades e 

réplicas, também foi exposta.
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Números de acordos realizados por região  
na Semana Nacional de Execução Trabalhista
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A 4ª Semana de Execução do 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe), que acon-

teceu de 22 a 26 de setembro, 

teve uma arrecadação de R$ 

7.784.779,04 em acordos e bens 

leiloados. Além disso, numerários 

bloqueados nas contas de devedo-

res somaram mais de 7,5 milhões 

de reais. O objetivo da iniciativa 

é solucionar o maior número de 

processos em fase de execução, 

que são aqueles já julgados, mas 

cujo pagamento não foi efetuado 

espontaneamente.

A realização de audiências de 

tentativa de conciliação e de 

leilões de bens penhorados em 

processos são as principais fer-

ramentas utilizadas na campa-

nha. Nesta edição foram realiza-

dos 473 acordos, que somaram 

um valor de R$ 4.300.702,04, 

alcançando 2.889 partes. Já 

os leilões arrecadaram R$ 

3.484.077,00. Ainda durante a 

Semana, 1.283 processos tive-

ram numerários bloqueados no 

montante de R$ 7.496.554,03 

por meio do BacenJud, sistema 

que interliga a Justiça especiali-

zada ao Banco Central e às ins-

tituição bancárias, para agilizar 

a solicitação de informações e 

o envio de ordens judiciais ao 

Sistema Financeiro Nacional, 

via internet.

Quase R$ 8 milhões arrecadados 
na 4ª Semana de Execução

A coordenadora do evento, juíza 

Patrícia Brandão, destaca que “os 

resultados alcançados são bastan-

te positivos e fruto de um esfor-

ço conjunto de toda a Justiça do 

Trabalho”.

Com 100% das audiências 

agendadas realizadas, a Vara do 

Trabalho de Timbaúba teve o 

maior número de acordos – um 

total de 52 nas 53 audiências 

marcadas –, e uma apuração de 

R$ 212.615,69. Já entre as varas 

da capital e região metropolitana, 

a 8ª Vara do Trabalho do Recife 

foi a de maior destaque, homolo-

gando 20 acordos. Das 34 audi-

ências agendadas, 26 foram rea-

lizadas. A vara teve ainda o maior 

valor arrecadado: R$ 278.927,15.

Os leilões aconteceram em 

dois dias, sendo 55 presenciais 

e 22 virtuais. Foram apregoa-

dos 775 bens estimados em R$ 

32.163.902,92. No início da 

Semana de Execução, havia 958 

lotes avaliados em mais de R$ 170 

milhões. Com a possibilidade de 

ter seus pertences leiloados, al-

guns devedores fecharam acor-

dos. Um dos exemplos de maior 

expressão foi a retirada da sede 

do Clube Náutico Capibaribe da 

pauta do leilão graças à realiza-

ção de dois acordos, cujos pro-

cessos, que tramitavam na 10ª e 

23ª Varas do Trabalho (vts), so-

mavam débitos no valor de R$ 

872.460,11.

Os resultados alcançados são 

devidos aos esforços do Tribunal 

para a resolução das questões 

trabalhistas tanto no julgamen-

to, como na divulgação e orga-

nização. A Semana Nacional de 

Execução Trabalhista foi criada 

pelo Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho (csjt), em 2011, com 

intenção de agilizar e efetivar a 

etapa processual executória.

Nacional–Na quarta edição da 

Semana de Execução, os 24 trts 

de todo o país arrecadaram 654 

milhões de reais. O número inclui 

acordos, leilões de bens penho-

rados em processos trabalhistas 

e bloqueios de numerários via 

Bacenjud.

Foram realizados 1,2 mil leilões, 

29,4 mil audiências de tentativa 

de conciliação e homologados 13 

mil acordos, alçando a campanha 

nacional 83,3 mil pessoas.
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“Faço uma análise feliz desta cor-

reição. A conclusão do trabalho é 

extremamente positiva. Há um 

déficit no número de servidores e 

magistrados, mas o trt se esforça 

para resolver todos os problemas. 

O Tribunal vem fazendo o pos-

sível, realizando grandes esfor-

ços, para garantir a plena pres-

tação do serviço público”, disse 

o corregedor-geral da Justiça do 

Trabalho, ministro João Batista 

Brito Pereira, durante a apresen-

tação dos resultados da correição 

ordinária realizada no Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região 

(trt-pe), entre 8 e 12 de setem-

bro. Em cerimônia que aconteceu 

na Sala de Sessões do Pleno, lo-

calizada na sede do Regional, no 

Cais do Apolo – Recife, foi reali-

Correição ordinária no TRT-PE
Tribunal é um dos três mais céleres do Brasil: recursos são  
julgados em 75 dias, enquanto a média nacional é de 103.

zada a leitura da ata de correição, 

que contém observações sobre a 

rotina jurídico-administrativa do 

Tribunal pernambucano, elogios 

às atividades locais e orientações 

para melhorias na prestação de 

serviços.

O ministro Brito Pereira des-

tacou, entre outros aspectos, 

a harmonia existente entre os 

membros do Tribunal, o rápido 

julgamento de ações e a proxi-

midade do trt-pe com a socie-

dade, como formas de tornar a 

Justiça do Trabalho mais forte no 

Estado e servir de exemplo para 

outros tribunais. Já entre algu-

mas recomendações, os seguin-

tes pontos foram considerados: 

a redistribuição de servidores, a 

instalação do Núcleo Permanente 

de Conciliação e a implantação da 

Justiça itinerante, principalmen-

te em áreas do Sertão do Estado. 

O trt-pe tem até o final do ano 

para encaminhar à Corregedoria 

do Tribunal Superior do Trabalho 

(tst) as futuras ações relaciona-

das a esses aspectos.

Para o presidente do trt-pe, de-

sembargador Ivanildo da Cunha 

Andrade, a correição ordinária se 

mostrou relevante por apresentar 

os pontos positivos do Regional 

e trazer novas perspectivas para 

uma prestação jurisdicional com 

mais qualidade. “Todas as obser-

vações aqui feitas serão objeto de 

estudo e empenho para a solução 

de problemas. Agradecemos o tra-

balho do ministro e equipe, fun-

damental para o aprimoramento 

dos serviços prestados à socieda-

de”, declarou o presidente.

Durante a correição, o correge-

dor-geral e sua equipe conversa-

ram com magistrados, servidores, 

advogados, representantes de clas-

ses de trabalhadores, membros do 

Ministério Público do Trabalho 

e partes com ações no Tribunal 

da 6ª Região. A comitiva tam-

bém realizou visitas a diversas 

instalações do trt-pe na capital, 

a exemplo da Escola Judicial e do 

Fórum Advogado José Barbosa de 

Araújo, no edifício Sudene, onde 

funcionam as 23 Varas do Recife.

Resultados – Atualmente, o trt-

-pe conta com 19 desembargado-

res, 130 juízes e 1.877 servidores. 

Em 2013, mais de 80 mil proces-

sos deram entrada no 1º Grau e, 

Acima, corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro João Batista Brito Pereira, recebido por membros da Escola Judicial. À direita, corregedor-geral encontra-se com os dirigentes do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª Região (trt-pe): da esquerda para a direita, desembargador vice-presidente, Pedro Paulo Nóbrega, desembargador presidente, Ivanildo Andrade, ministro Brito Pereira e 
desembargadora corregedora, Virgínia Canavarro

Stela Maris / Elysangela Freitas

Informativo TRT6 . setembro 2014
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aproximadamente, 25 mil recursos 

foram encaminhados para o 2º 

Grau. A correição constatou que 

o trt-pe é um dos três Regionais 

mais céleres do Brasil na 2a ins-

tância, fato visto de forma bas-

tante positiva pelo ministro Brito 

Pereira. Do recebimento de um 

recurso ao seu julgamento pelos 

desembargadores, por exemplo, o 

Tribunal apresenta decisões em 

75 dias, quando a média nacional 

é de 103.

O corregedor destacou, ainda, 

como boas práticas adotadas na 

6ª Região, o funcionamento do 

Processo Judicial eletrônico da 

Justiça do Trabalho (pje-jt), o 

Programa de Gestão de Pessoas 

por Competências (Progecom) e 

a instituição da modalidade leilão 

eletrônico no interior, com a im-

plantação na 1ª Vara do Trabalho 

(vt) de Caruaru, medida a ser 

estendida para toda região. A 

presença de salas para perícias 

médicas nos fóruns do Recife e 

de Paulista foi outro ponto apre-

sentado pelo ministro como im-

portantes para o serviço prestado 

à população.

Melhorias – A correição ve-

rificou que as instalações do 

Fórum Advogado José Barbosa 

de Araújo, onde funcionam as 23 

vts do Recife, são inadequadas. 

Nesse ponto, o ministro frisou a 

importância da adoção de medi-

das para garantir à 1ª Instância 

melhores estruturas, tanto no 

aspecto físico quanto no de pes-

soal, dentro das exigências cons-

tantes da Resolução 63/2010 do 

Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (csjt).

A visita ocorreu após conversa 

entre o corregedor-geral e os ju-

ízes. Na ocasião, os magistrados 

destacaram a urgência da necessi-

dade de se construir novo prédio 

que atenda às finalidades da justi-

ça especializada, já que o atual fó-

rum, que também serve a outros 

14 órgãos, não foi planejado para 

os fins institucionais da Justiça 

Trabalhista. Confira matéria so-

bre aprovação para a construção 

de novo fórum na página 7.

Exemplo – O programa de ca-

pacitação a distância da Escola 

Judicial para magistrados e ser-

vidores também recebeu elogios. 

O curso blended como ferramen-

ta de viabilização da educação 

corporativa através da capacita-

ção dos servidores do trt-pe em 

pje-jt chamou a atenção do minis-

tro Brito Pereira. “É um projeto 

muito bem desenvolvido, bara-

to do ponto de vista financeiro 

e de um alcance extraordinário 

e instantâneo, capaz de melhor 

atingir o público que são os ma-

gistrados, os servidores e os ad-

vogados. Não tinha visto projeto 

semelhante que pudesse alcan-

çar tanta gente ao mesmo tempo 

e com resultado tão expressivo, 

treinando servidores a partir de 

seu local de trabalho, quando a 

capacidade de assimilar é muito 

maior, para que a atividade juris-

dicional chegue de forma rápida 

e bem feita”, destacou.

“Todas as observações aqui feitas 

serão objeto de estudo e empenho 

para a solução de problemas. 

Agradecemos o trabalho do 

ministro e equipe, fundamental 

para o aprimoramento dos 

serviços prestados à sociedade”

DesembargaDor presiDente  
ivanilDo Da Cunha anDraDe

Ministro Brito Pereira e desembargador presidente Ivanildo Andrade assinam ata da correição

Stela Maris

Informativo TRT6 . setembro 2014
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Eneida Melo, Sergio Torres e 

Paulo Alcantara, desembargado-

res do trt-pe, juntamente com 

os juízes do trabalho Milton 

Gouveia, Rafael Val Nogueira, 

Laura Botelho, Necy de Azevedo 

e Lucas Cavalcanti, partici-

param do simpósio “O Novo 

cpc e os Impactos no Processo 

do Trabalho”, promovido pela 

EJ6 é destaque em congresso

Magistrados do TRT6 participam  
de simpósio sobre novo CPC

O Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe) doou 30 

computadores à Prefeitura da 

Cidade de Macaparana, loca-

lizada na Zona da Mata Norte 

pernambucana. Já obsoletas para 

as atividades desenvolvidas pelo 

Regional, as máquinas serão uti-

Tribunal doa computadores

lizadas com aproveitamento em 

programas de inclusão digital pro-

movidos pela Prefeitura. O termo 

de doação foi assinado pelo pre-

sidente do trt6, desembargador 

Ivanildo Andrade, e pelo prefeito 

de Macaparana, Paulo Barbosa, 

no dia 15 de setembro.

Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados 

do Trabalho (Enamat). Durante 

o evento, que aconteceu nos dias 

15 e 16 de setembro, em Brasília, 

foram abordadas as mudanças no 

novo Código de Processo Civil 

(Projeto de Lei 166/2010, em tra-

mitação no Senado) que podem 

ter reflexos na Justiça Trabalhista.

Durante o mês de setembro, o trt-pe 

recebeu a visita de aproximadamen-

te 170 estudantes de Direito. Entre 

os dia 1º e 4, alunos que cursam o 

10º período no Centro Universitário 

Maurício de Nassau, na cidade do 

Recife, conheceram in loco o fun-

cionamento da Justiça Trabalhista. 

A atividade fez parte da disciplina 

“Prática Trabalhista”, ministrada 

pelo professor Ariston Costa.

ufpe. No dia 18, estudantes do se-

Presidente recebe condecoração

Estudantes visitam TRT

gundo período da Universidade 

Federal de Pernambuco parti-

ciparam da visita guiada. Na 

ocasião, os estudantes puderam 

acompanhar os julgamentos da 

1ª Turma do Regional e assis-

tir a uma Sessão Extraordinária 

do Pleno. A vista integrou as 

atividades da disciplina Teoria 

Geral do Processo, ministrada 

pelo professor e desembargador 

do trt-pe Sergio Torres.

O presidente do trt-pe, desembargador Ivanildo Andrade, recebeu a insígnia da Ordem de Mérito 
Jus et Labor, no grau Grande Oficial, concedida pelo trt8 (pa/ap). A comenda foi entregue pela 
desembargadora presidente do oitavo Regional, Odete Alves, no dia 17 de setembro

A metodologia desenvolvida 

pela Escola Judicial do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª 

Região (ejtrt6) para capacitar 

seus servidores na utilização do 

Processo Judicial Eletrônico (pje-

-jt) foi destaque no xii Congresso 

Internacional de Tecnologia na 

Educação. Promovido pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem 

Comercial (senac), o evento foi re-

alizado no Centro de Convenções 

de Pernambuco no dia 17 de se-

tembro. Na ocasião, o chefe da 

Seção de Educação a Distância, 

Mário de Assis, e a Secretária 

Executiva da ej, Verônica 

Cavalcanti, apresentaram as ca-

racterísticas do curso, que unia ati-

vidades presenciais e a distância. 

O treinamento contribuiu para o 

cumprimento antecipado de me-

tas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (cnj).
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No final de setembro, o Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho 

(csjt) autorizou, por unanimi-

dade, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) 

a dar andamento ao projeto des-

tinado à locação de edifício a ser 

Aprovada construção  
do novo fórum do Recife

construído sob medida para a 

instalação das varas do trabalho 

da capital.

Na sessão que autorizou a mo-

dalidade de contrato Built to 

Suit – operação imobiliária que 

pode ser traduzida como cons-

trução sob medida –, o Ministro 

relator Luiz Philippe Vieira de 

Mello enfatizou o empenho da 

Administração do trt-pe para viabi-

lizar a construção do novo fórum 

do Recife. A iniciativa, prioridade 

do Regional, visa à solução defini-

tiva das dificuldades vivenciadas 

pelos jurisdicionados, advoga-

dos, juízes de primeira instância 

e servidores que atuam na capi-

tal, que  hoje utilizam o prédio da 

Sudene, cujas instalações estão 

em condições bastante precárias.

Desembargador Pedro Paulo medeia conciliação entre os sindicatos

Entre os meses de julho e se-

tembro, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) 

comprovou a sua já reconheci-

da celeridade no julgamento de 

processos trabalhistas e dissídios 

e, além disso, o seu empenho em 

possibilitar a conciliação entre 

as partes envolvidas nos litígios. 

Após julgar no dia 30 de julho a 

ação coletiva dos trabalhadores 

do transporte rodoviário de pas-

sageiros da Região Metropolitana 

do Recife, tendo proferido a de-

cisão dois dias após o início da 

greve, o trt-pe atuou, no mês de 

setembro, na conciliação entre os 

sindicatos dos rodoviários e das 

empresas de transportes.

Mediada pelo vice-presidente do 

trt6, desembargador Pedro Paulo 

Nóbrega, a reunião de conciliação 

aconteceu no dia 16 de setembro, 

Tribunal promove conciliação entre 
rodoviários e empresas de transporte público

na sede do Regional pernambuca-

no, e resultou no acordo entre as 

duas entidades. Na ocasião, am-

bos os sindicatos desistiram de 

entrar com novo recurso contra 

a decisão do Tribunal Superior 

do Trabalho (tst), que fixou em 

10% o aumento sobre o salário e o 

auxílio-alimentação dos motoris-

tas, cobradores e ficais de ônibus. 

Graças ao acordo proposto pelo 

trt-pe, os empregados se compro-

meteram a não promover novas 

paralisações e, em contrapartida, 

os empresários aceitaram pagar os 

dias não trabalhados e desistiram 

do dissídio que discutia a abusi-

vidade das paralisações realizadas 

no Grande Recife.

Dois dias após a reunião, o 

Tribunal Pleno, em sessão extra-

ordinária, efetuou a homologação 

do acordo. Em votação unâni-

me, os desembargadores do trt6 

acompanharam a relatora do voto, 

desembargadora Eneida Melo, e 

aprovaram a desistência da ação.

Entenda o caso

Após o julgamento do trt-pe que 

concedeu 10% de aumento sobre 

o salário e 75% sobre o auxílio-

-alimentação pago aos motoristas, 

cobradores e fiscais de ônibus da 

Região Metropolitana do Recife, 

o sindicato das empresas de 

transporte entraram com recur-

so junto ao Tribunal Superior do 

Trabalho. A decisão recursal man-

teve o reajuste salarial e reajustou 

o índice sobre o auxílio também 

para 10%. Nos dias seguintes  

à decisão do tst, foram realizadas 

paralisações no Grande Recife e 

a entidade patronal solicitou ao 

Regional o julgamento do dissídio 

coletivo para avaliar a abusividade 

dos movimentos. 
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Prontos para iniciar o trabalho. 

Assim podem ser definidos os 

12 novos magistrados recém-em-

possados do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe), 

que participaram por dois meses 

do Módulo Regional de Formação 

Inicial de Juízes, da Escola Judicial 

do trt-pe (ejtrt6). O curso foi fi-

nalizado no dia 18 de setembro 

e contemplou aulas presenciais, 

práticas e por educação a distância. 

No início de novembro eles seguem 

para o módulo Nacional, com du-

ração de cinco semanas, promovido 

em Brasília pela Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho (Enamat).

O desembargador Pedro Paulo 

Pereira Nóbrega, vice-presidente 

do trt-pe e chefe da Comissão 

do último concurso, destacou a 

importância da participação dos 

recém-empossados nessa prepara-

ção: “Considero a Escola Judicial 

uma ferramenta necessária para 

suprir uma possível falta de ex-

Os magistrados seguem agora para o Módulo Nacional, em Brasília

periência do novo magistrado ao 

lidar com os conflitos trabalhistas 

do dia a dia”. O desembargador 

também considerou que “esse é o 

momento em que eles começam 

a ganhar experiência na prática, o 

que é fundamental para o exercício 

da atividade jurisdicional”.

As aulas têm como objetivo 

preparar o novo juiz em todos os 

aspectos necessários ao exercício 

da atividade, com o desenvolvi-

mento de novos comportamentos 

na formação profissional, técnica, 

humana e meta jurídica. O cur-

so ainda aborda a parte judicial 

propriamente dita, enfatizan-

do as técnicas de conciliação, de 

construção processual e a prática 

tutelada, e conta com a supervisi-

são de juiz orientador. “Nesse mo-

mento, os novos magistrados têm 

a oportunidade de atuarem sob a 

orientação de juízes experientes, 

formados para isso e assim supe-

ram as dúvidas com tranquilidade 

e segurança”, afirmou o diretor da 

ej6, desembargador André Genn, 

que também avaliou a participação 

dos novos integrantes do quadro 

jurídico pernambucano no curso 

como a melhor possível. “Todos 

aproveitaram ao máximo os conte-

údos trabalhados e temos consci-

ência de que podem começar com 

segurança a atividade em proveito 

da comunidade”, ressaltou.

Os novos juízes também acentu-

aram a importância da Formação 

Inicial. A primeira colocada no 

xix Concurso Público do trt-pe, 

Haydée de Sant’ana, destacou 

como imprescindível a participa-

ção na capacitação: “Ela nos dá o 

apoio necessário para a prática da 

magistratura”. O juiz substituto 

João Carlos de Andrade analisa 

a formação como uma transição 

paulatina do teórico para o prático. 

“As palestras são muito importan-

tes, mas as audiências em conjun-

to com o supervisor é sem dúvida o 

mais significante”, salientou.

As atividades desenvolvidas ao 

longo da capacitação têm igual-

mente a pretensão de dotar os 

magistrados com as ferramen-

tas necessárias para que melhor 

desenvolvam as funções jurisdi-

cionais, possibilitando-lhes uma 

preparação mais adequada para 

lidarem com os desafios vivencia-

dos no dia a dia. “Com esses fun-

damentos a gente aprende muito 

sobre pessoas, como agir e reagir 

em cada circunstância, o que é 

importantíssimo para a prática 

da profissão”, comentou a juíza 

Nayara de Rezende.

Com o último concurso, encerra-

do em junho, o trt-pe passa a con-

tar com 133 magistrados, um au-

mento de 10% do quadro. O grupo 

dos recém-empossados é formado 

por Haydée de Sant’ana, Priscilla 

Teixeira, Débora Lima, Nayara de 

Rezende, Patrícia Pinheiro, Ana 

Calheiros, Marília Spinelli, Núbia 

Bogéa, Gilberto de Freitas, João 

Carlos de Andrade, Ana Tavares 

e Camila Corrêa.
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