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Capacitação de diretores

Novo Fórum do Recife
Pleno autoriza assinatura do contrato de locação de 
prédio onde será instalado o Fórum Advogado José 
Barbosa de Araújo

Foram eleitos na segunda 
quinzena de outubro, em 
sessão extraordinária do 
Tribunal Pleno, os dirigentes 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região (trt-
pe) para o biênio 2015/2017. 
A partir de fevereiro 
próximo estarão à frente 
da administração do trt6 
Gisane Barbosa de Araújo, 
Virgínia Malta Canavarro e 
Ivan de Souza Valença Alves, 
desembargadores que exercerão 
respectivamente os cargos de 
presidente, vice-presidente e 
corregedor.

Eleitos dirigentes do próximo biênio

No final do mês o trt-pe homenageou três desembargadoras, dois 

juízes e 13 servidores que atingiram os requisitos para aposentadoria 

voluntária sem registro de punição funcional. A Medalha de Mérito 

Funcional Juiz Eurico de Castro Chaves Filho foi concedida durante 

solenidade realizada no Pleno.

Mérito Funcional Juiz Eurico de 
Castro Chaves Filho ej-trt6 promove atualização de magistrados du-

rante o xii Módulo Concentrado 
de Aperfeiçoamento

Formação continuada

Seção de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal 
oferece treinamento em boas práticas em pje-jt, ges-
tão e planejamento a diretores de vts
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No dia 04/11, o Pleno do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região 

(TRT-PE) autorizou o presidente, 

desembargador Ivanildo Andrade, 

a assinar contrato para locação de 

prédio sob medida (sistema Built to 

Suit), que receberá as novas insta-

-lações do Fórum Advogado José 

Barbosa de Araújo. No final de 

setembro, o Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho (CSJT) já havia 

concordado com a assinatura do 

contrato de locação de edifício na 

modalidade Built to Suit, ou seja, 

de acordo com as particularidades 

e especificações necessárias à boa 

execução das atividades desenvol-

vidas pela primeira instância. 

Prioridade do Regional, a medi-

da se traduz na solução definiti-

va dos problemas que vêm sendo 

enfrentados pelos operadores do 

Direito que atuam no prédio do 

condomínio Sudene, onde fun-

ciona o Fórum, que abriga as 23 

Varas do Trabalho (VTs) do Recife, 

cujas instalações estão em situação     

bastante precárias. 

Construído no início da década 

de 1970, o edifício vem passando 

por serviços de recuperação estru-

tural. As obras, retomadas no dia 

15 de outubro, irão propiciar mais 

segurança e melhores condições de 

trabalho aos magistrados e servido-

res do Tribunal, durante o período 

compreendido entre a assinatura do 

contrato – prevista ainda para este 

ano – e a entrega do novo Fórum, 

que deverá ser concluído três anos 

após a aprovação do projeto pela 

Prefeitura do Município do Recife. 

Para a realização das reformas, que 

incluem o reforço das fundações do 

prédio, melhorias nas instalações 

elétricas, substituição dos revesti-

mentos de piso e parede e também 

a construção de rampa de acesso, o 

TRT-PE se empenhou na liberação 

dos recursos junto ao Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão. 

A previsão é de que as obras, re-

alizadas pela empresa Jatobeton 

Engenharia, sejam concluídas em 

julho de 2015.

Tendo em vista o compartilha-

mento do espaço, em regime de 

condomínio, por diferentes insti-

tuições, os contratos de reparação 

e manutenção do edifício são ge-

renciados pela Sudene. No entanto, 

com o objetivo de melhor atender 

às necessidades de juízes e servido-

res que atuam nas VTs do Recife, o 

TRT-PE está desenvolvendo uma 

série de medidas próprias, como 

explica o presidente do Regional, 

desembargador Ivanildo Andrade. 

“O Tribunal tem se empenhado 

para assegurar aos magistrados e 

servidores que trabalham no Recife 

condições de trabalho condizentes 

com a essencialidade dos serviços 

que prestam aos jurisdicionados”, 

afirma o presidente.  Entre as ações 

implantadas pelo Regional estão a 

climatização por meio de condicio-

nadores de ar split e a instalação de 

58 câmeras de segurança, além de 

quatro monitores e equipamento 

para gravação digital de imagem. 

Todas essas medidas, enfatiza o 

presidente, diminuem as dificulda-

des vivenciadas pelos profissionais 

que atuam junto às VTs do Recife 

e, consequentemente, pelos cidadãos 

que procuram a Justiça Trabalhista 

na capital do Estado. 
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Stela Maris

Pleno autoriza presidente a assinar contrato 
de locação para prédio construído sob medida
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TRT-PE elege novos dirigentes
Informativo TRT6 . outubro 2014

Ivan de Souza valença alveS tomou 

posse como juiz do trabalho substitu-

to em janeiro de 1987, tendo exercido 

a titularidade das Varas Trabalhistas de 

Penedo, Escada, Cabo e 8ª, 5ª e 14ª vts 

Stela Maris

Conheça o perfil dos novos dirigentes

GISane BarBoSa de araújo tomou 

posse como juíza do trabalho substitu-

ta em janeiro de 1987, tendo exercido 

a titularidade das Varas Trabalhistas de 

Petrolina, Palmares, Escada, Goiana, 

além da 2ª vt de Jaboatão e das 9ª, 17ª e 12ª vts do Recife. 

Participou de Comissões de Concurso para o cargo de Juiz do 

Trabalho Substituto nos anos de 1995, 1996, 1997, 1998, 2003 

e 2009. Em agosto de 2001, foi promovida, por merecimento, 

para o cargo de desembargadora do trabalho. Foi corregedora do 

trt-pe durante o biênio 2011/2013. 

vIrGínIa Malta Canavarro ingressou 

na Justiça do Trabalho em 1973, como 

oficial de administração. Em 1980, foi 

aprovada no concurso público para juiz 

do trabalho substituto, sendo nomeada 

juíza titular em 1986 e exercido a Presidência das Varas do 

Trabalho de Palmares, Catende, Cabo, Nazaré da Mata e 2ª e 

18ª Varas do Recife. Assumiu o cargo de desembargadora do 

Trabalho em 2002, pelo critério de antiguidade. É a atual cor-

regedora (biênio 2013/2015).

do Recife. Em 2002, foi promovido, por merecimento, a desem-

bargador do trt-pe. Presidiu a 1ª Turma no período de fevereiro 

de 2007 a fevereiro de 2009. Integrou a comissão organizadora 

do xvIII Concurso para o cargo de Juiz do Trabalho Substituto 

do trt da 6ª Região.

Em sessão extraordinária re-

alizada no dia 17, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região 

(trt-pe) elegeu seus próximos 

dirigentes. Gisane Barbosa de 

Araújo, Virgínia Malta Canavarro 

e Ivan de Souza Valença Alves 

são os desembargadores que 

sucedem Ivanildo Andrade, 

Pedro Paulo Nóbrega e Virgínia 

Canavarro nos cargos de presi-

dente, vice-presidente e corre-

gedor para a administração do 

Regional no biênio 2015-2017.

“A nova administração pode-

rá instruir e continuar o lega-

do desses 70 anos do Judiciário 

Trabalhista, destacando a cele-

ridade e a qualidade de suas de-

cisões”, frisou o atual presiden-

te, Ivanildo Andrade, na sessão 

de votação, que foi marcada por 

agradecimentos, homenagens e 

despedidas.

Após a solenidade, a futura 

presidente parabenizou a vice-

presidente e o corregedor eleitos 

e agradeceu a confiança deposi-

tada pelo Pleno, ressaltando o 

desejo de continuidade. “A emo-

ção que sinto hoje é um misto 

de satisfação e responsabilida-

de. Participei do planejamento 

estratégico nas gestões da de-

sembargadora Eneida Melo e do 

desembargador Ivanildo e pre-

tendo dar continuidade às ações 

desenvolvidas. Assumirei com 

o compromisso de tentar bem 

desenvolver as funções”, disse.   

A nova vice-presidente tam-

bém agradeceu o reconheci-

mento e ressaltou: “espero 

que o bom clima de amiza-

de se renove na nova gestão”. 

Destacando o desejo de exercer 

o cargo com sabedoria, o novo 

corregedor enfatizou o respei-

to no processo da eleição: “O 

Tribunal deu exemplo de sere-

nidade e responsabilidade com 

o serviço público”.
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Medalha de Mérito Funcional Juiz Eurico de 
Castro Chaves Filho
A comenda foi entregue a desembargadores, juízes e servidores do TRT-PE

O Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe) prestou sua 

homenagem a desembargadores, 

juízes e servidores com a entrega da 

Medalha de Mérito Funcional Juiz 

Eurico de Castro Chaves Filho. O 

presidente da casa, desembargador 

Ivanildo da Cunha Andrade, con-

duziu a cerimônia realizada no dia 

24 de outubro, na Sala de Sessões 

do Pleno. A comenda é concedida 

àqueles que atingiram condições 

para aposentadoria voluntária sem 

registro de punição funcional.

Em seu discurso, o presiden-

te ressaltou a importância de se 

premiar o quadro funcional pelas 

suas qualidades, feitos e atua-

ção. “Todos aqueles que recebem 

essa medalha recebem por méri-

to, todos se esforçaram para dar 

o melhor de si para consolidar o 

legado de boa imagem da Justiça 

do Trabalho”.

A solenidade ainda contou 

com a presença de mais 14 de-

sembargadores do trt-pe, do 

representante do procurador-

chefe do Ministério Público do 

Trabalho (Mpt), Pedro Serafim, e 

do vice-presidente da Associação  

dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho da 6ª Região (Amatra 

vI), juiz Rafael Val Nogueira, e 

foi prestigiada por servidores, fa-

miliares e amigos. 

A desembargadora Gisane Barbosa 
de Araújo recebendo a distinção do 

presidente do trt-pe, Ivanildo Andrade, o 
vice-presidente, Pedro Paulo Nóbrega, e a 

corregedora, Virgínia Malta Canavarro

Ladeada pelos dirigentes da casa a 
desembargadora Dinah Figueirêdo Bernardo 
sendo homenageada

A desembargadora Nise Pedroso Lins de Sousa 
recebendo a comenda

Informativo TRT6 . outubro 2014
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Juiz Antônio Wanderley Martins Juiz Larry da Silva Oliveira Filho Servidor Alexandre Rigaud Pessoa Servidora Edna Lúcia Gonçalves dos Santos Marquart

Servidor Esequiel Batista da Cunha Servidor José Ferreira Martins Servidora Maria de Fátima Alves Monteiro

Servidora Stela Maris Alves de Oliveira

Servidora Tereza Cristina Correia Albuquerque Cunha

Servidor Wagner Jefferson Meira

Informativo TRT6 . outubro 2014
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A segunda edição da 

Dialogar, revista pro-

duzida pelo Núcleo de 

Comunicação Social 

(nCS) do trt-pe, foi apre-

sentada ao público du-

rante a Sessão do Pleno 

em 14 de outubro. A 

matéria de capa traz re-

portagem especial sobre a 

tradição cultural dos des-

cendentes de escravos no 

Sertão do Pajeú. História 

da Justiça do Trabalho em 

Pernambuco, combate ao 

trabalho infantil, venda 

Concurso de juízes

O edital de abertura do xx Concurso Público para Provimento 

de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) foi publicado no Diário Oficial da 

União (dou) em 22 de outubro. O certame terá validade de dois 

anos, prorrogável por igual período, e disponibiliza inicialmente 

cinco vagas para o cargo. 

Os interessados poderão se inscrever até 25 de novembro pelo 

site da Fundação Carlos Chagas (fCC). A prova objetiva será re-

alizada em 11 de janeiro de 2015. A segunda fase, composta de 

uma prova discursiva e uma prática de sentença, está agendada 

para abril do próximo ano.

A Carlos Chagas ficará responsável pela elaboração, aplicação, 

fiscalização e correção da primeira etapa, bem como pela apre-

ciação de eventuais recursos. Além disso, dará apoio logístico à 

realização das outras fases. Com o último concurso do trt-pe, 

realizado entre maio de 2013 e junho de 2014, que atraiu 2001 

candidatos, foram empossados 12 novos magistrados do trabalho.

A Comissão de Responsabilidade Socioambiental do trt- 

pe recebeu a visita da coordenadora do Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia da Faculdade Senac, Sandra 

Marinho. Acompanhada do presidente da Comissão, Renatto 

Pinto, a professora conheceu detalhes da organização da Feira 

de Produtos Orgânicos realizada semanalmente no edifício 

sede do Regional, no Recife.

Feira de Orgânicos

No mês de outubro, a Escola Judicial da 6ª Região promoveu 

treinamento do Sistema de Gerenciamento de Informações 

Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão), 

ferramenta por meio da qual o Tribunal Superior do Trabalho 

obtém e gerencia os dados administrativos e judiciais de cada 

Regional. Além disso, o sistema subsidia a avaliação da neces-

sidade da realização de projetos pleiteados pelos tribunais.

As aulas, voltadas para gestores e servidores, foram ministra-

das por integrantes do TRT da 10ª Região (trt-df/to), Marco 

Aurélio Willmar Saar e Nilton Lacerda Wanderlei. Os primei-

ros acompanharam dois dias de aulas presenciais, com o ob-

jetivo de aperfeiçoar o uso da ferramenta, esclarecer dúvidas 

e compartilhar soluções para eventuais problemas do sistema. 

Já os servidores do TRT-PE acompanharam uma aula através 

de webconferência, com quase 100% de acesso das Varas, que 

teve por objetivo apresentar o e-Gestão e sensibilizar quanto 

às finalidades e vantagens do programa. 

Treinamento e-Gestão

Nova edição da Dialogar

porta a porta e aposentados no mercado de trabalho são outros temas 

abordados na nova edição. A Dialogar ainda traz ensaios fotográficos 

sobre trabalhadores e artigos escritos por magistrados e servidores.

Com tiragem de mil exemplares distribuídos local e nacionalmente, 

o leitor pode ter acesso à versão online da publicação através do site 

www.issuu.com/trt6. Na fanpage do Tribunal no Facebook também 

é possível ver o álbum com fotos de produção e o vídeo de divulgação 

da nova revista.  Acesse www.fb.com/trtpe e confira.
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A Seção de Capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoal do 

Tribunal Regional do Trabalho da 

Sexta Região (SCdp/trt-pe) promo-

veu de 20 a 23 de outubro capaci-

tação para diretores das Varas de 

Trabalho (vt) de Pernambuco. O 

encontro aconteceu no auditório 

da Justiça Federal, no Recife, e 

buscou aperfeiçoar as boas prá-

ticas com o Processo Judicial 

Eletrônico da Justiça do Trabalho 

(pje-jt) e trabalhar temas de gestão 

e planejamento. 

Além de 56 diretores de vts, 

participaram da primeira parte 

do evento outros 42 servidores 

que atuaram como multiplica-

Capacitação reúne diretores de VTs

Crianças, jovens e adolescentes 

foram às ruas no dia 10 de outu-

bro para a 2ª Marcha Pernambuco 

contra o Trabalho Infantil. Ao 

som de atabaques, dançando 

hip hop, alguns rostos pintados, 

os participantes se reuniram na 

Praça Oswaldo Cruz, no Recife, 

para de lá saírem em passeata 

pelas principais ruas da capital 

chamando atenção da sociedade 

para a problemática do trabalho 

precoce, ainda considerada por 

muitos como algo natural.

A ação, promovida pelo 

dores do treinamento dado pelo 

trt6 em PJe, auxiliando os cole-

gas nos seus locais de trabalho. O 

Presidente do trt-pe, desembar-

gador Ivanildo Andrade, também 

esteve no Encontro e falou aos 

presentes.

Os diretores de vts do Ceará 

(trt-7) Geonanna Leal e Francisco 

Otávio Costa foram convidados 

para, no primeiro dia (20), apresen-

tar como vem funcionando o pje-

-jt e o Sistema de Gerenciamento 

de Informações Administrativas e 

Judiciárias  da Justiça do Trabalho 

(e-Gestão) nas unidades onde estão 

lotados.  No dia 21, a troca de ex-

periências foi entre os servidores do 

próprio trt-pe, discutindo as boas 

práticas de utilização dos sistemas. 

O encontro contou ainda 

com workshops sobre Gestão 

por Resultados e Planejamento 

Estratégico e Indicadores. Encerraram 

o evento o servidor Sérgio Mello (as-

Presidente Ivanildo Andrade esteve presente no Encontro de Diretores

sessor de gabinete da presidência) e 

a equipe do Núcleo de Estatística 

formada pelos servidores Terezinha 

Pimentel e Luiz Eduardo, que for-

neceram informações técnicas e 

operacionais de como utilizar as 

ferramentas do sistema e-Gestão. 

Passeata alerta para o Trabalho Infantil 
em Pernambuco

Fórum Estadual de Prevenção e 

Erradicação do Trabalho Infantil 

em Pernambuco (Fepetipe), reu-

niu entidades civis, que, apoia-

Crianças foram às ruas pedir a erradicação do Trabalho Infantil no Estado

das por órgãos como o Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região 

(trt-pe) e o Ministério Público 

do Trabalho (Mpt), vem lutan-

do contra a prática. Dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGe) revelam que 

só em Pernambuco mais de 146 

mil crianças trabalham. 

Os jogadores do Sport Club do 

Recife, que recentemente aderiu 

à Campanha “Trabalho Infantil 

não é legal. Não compre”, tam-

bém foram à caminhada. O Pátio 

do Carmo foi o ponto final do 

percurso, onde foram realizadas 

apresentações culturais e um pai-

nel interativo com a participação 

de crianças. 
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Estado Democrático de 

Direito, Direitos Humanos, 

novo Código de Processo Civil 

e o fim das formas de traba-

lho como conhecemos hoje fo-

ram alguns dos temas tratados 

no xII Módulo Concentrado 

de Aperfeiçoamento para 

Magistrados, promovido de 20 

a 24 de outubro pela Escola 

Judicial do Tribunal Regional 

do Trabalho da Sexta Região 

(ej-trt6).

Composto de seis cursos in-

terligados que totalizam 34 

horas-aula, a formação conti-

nuada acontece a cada semestre 

e dessa vez reuniu no auditório 

do Banco do Brasil, no Bairro do 

Recife, mais de 120 participantes 

entre desembargadores, juízes e 

servidores de todo o Regional.  

Além das palestras realizadas 

presencialmente, cada um dos 

cursos desenvolveu também ati-

vidades complementares na mo-

dalidade de educação a distância. 

Para o diretor da ej6, desembar-

gador André Genn, este modelo 

de formação continuada desen-

volvido no trt-pe tem alcançado 

sucesso pela adesão da maioria 

dos magistrados, refletindo-se 

em resultados expressivos para 

a jurisprudência trabalhista.

A conferência de abertura 

foi proferida pelo ministro do 

Magistrados do TRT-PE  participam 

de formação

A desembargadora Eneida Melo participou da mesa sobre Direitos Humanos e Direito 
Internacional do Trabalho.

Ministro Maurício Godinho Delgado proferiu a primeira palestra do Módulo

Professor Silvio Meira abordou as transformações no mundo do trabalho nos próximos 50 anos

Tribunal Superior do Trabalho 

(tSt) Maurício Godinho 

Delgado. Em sua apresenta-

ção o palestrante aprofundou o 

tema da relação entre democra-

cia e constitucionalismo e sua 

influência sobre o Direito do 

Trabalho. 

Ainda na tarde do primeiro dia, 

a mesa formada pela desembar-

gadora do trt-pe Eneida Melo, 

pelo desembargador do trt-pr 

Luiz Eduardo Gunther e pelo 

coordenador geral da ej6, juiz 

Agenor Martins Pereira, deba-

teram o Direito Internacional do 

Trabalho e os Direitos humanos. 

Outro destaque do módu-

lo foi a palestra do professor 

da Universidade Federal de 

Pernambuco (ufpe) Silvio Meira, 

que abordou o fim das formas 

de trabalho atualmente estabe-

lecidas. A partir das inovações 

ocorridas ao longo da história, 

o palestrante justificou como o 

uso cada vez mais recorrente de 

novas tecnologias transformará o 

mundo do trabalho nos próximos 

50 anos, provocando inclusive a 

extinção de muitas profissões. 

O debate dos impactos do 

novo Código de Processo Civil 

(CpC) sobre o modelo processu-

al Trabalhista foi outra ques-

tão discutida na capacitação. 

A conferência, ministrada pelo 

desembargador do trt6 Sergio 

Torres, abordou a possibilidade 

de maior integração entre os ra-

mos Civil e Trabalhista, obser-

vadas as devidas singularidades 

e necessidades.


