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No dia 13 de maio, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (trt-pe) agraciou personalidades com as medalhas 

Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira e Juiz Eurico de Castro Chaves Filho. Em solenidade realizada no Arcádia 

do Paço Alfândega, operadores do direito, médicos, artistas, professores, magistrados e servidores do Regional foram 

homenageados pelos relevantes serviços prestados à Justiça Trabalhista do Estado.
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de Magistrados
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TRT-PE celebra abolição 
e entrega medalhas

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (trt-pe), 

por meio da Escola Judicial (ejtrt6), realizou, entre os 

dias 18 e 22 de maio, o 13º Módulo Concentrado de 

Aperfeiçoamento de Magistrados.
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Os benefícios proporcionados pelo 

Processo Administrativo eletrôni-

co (Proad) e as vantagens da im-

plantação do Sistema de Gestão 

de Recursos Humanos (sgrh) fo-

ram alguns dos principais temas 

abordados durante o Encontro 

de Diretores de Varas do Trabalho 

(vt) do Regional 6. Promovido 

pelo Núcleo de Desenvolvimento 

de Pessoal do trt-pe com foco na 

capacitação desses gestores para 

questões administrativas e geren-

ciais, o evento foi realizado entre 

18 e 20 de maio na sede da Escola 

da Magistratura Federal da 5ª 

Região (Esmafe), no Recife.

Ao longo dos três dias, o cur-

so ainda trouxe discussões sobre 

a infraestrutura dos fóruns tra-

balhistas, e-Gestão, atendimen-

to das centrais de Serviços e de 

Tecnologia da Informação e pro-

cessos em tramitação para a criação 

de novos cargos e unidades no es-

tado. A iniciativa também promo-

veu a socialização de boas práticas 

e abordou sugestões de melhorias 

e questões do cotidiano das vts.

Estruturada para atender as ne-

cessidades do trt-pe, a programa-

ção do encontro também tratou 

de assuntos como o sistema da 

Caixa Econômica Federal (cef) 

para o Poder Judiciário, correição 

e novidades do pje-jt. 

A fiscalização das relações tra-

balhistas entre patrões e em-

pregados domésticos está mais 

fácil em Pernambuco, com a 

edição de ato conjunto da 

Presidência e Corregedoria do 

Tribunal Regional do Trabalho 

Diretores de varas em curso de atualização
O diretor da vt de São Lourenço 

da Mata, Paulo Aguiar, considerou 

a ação do trt6 como bastante sig-

nificativa. “A troca de experiências 

é ótima. É bom saber o que os co-

legas estão fazendo de interessante 

para agilizar e abreviar a deman-

da de trabalho. Isso é super válido 

sem dúvida nenhuma”, disse.

O encerramento ficou com o 

workshop “O Líder Educador”, co-

ordenado pelo especialista em gestão 

de pessoas Renan Bodra Machado. 

A qualificação foi oferecida como 

forma de incentivar a liderança nos 

gestores das unidades.

Ato facilita fiscalização do trabalho doméstico
da 6ª Região (Ato trt gp-crt nº 

04/2015), que recomenda que 

todos os magistrados da ins-

tituição enviem ao Ministério 

do Trabalho e Emprego (mte) 

cópia das decisões transitadas 

em julgado que reconheçam a 

existência desse tipo de vínculo 

empregatício.

Publicado no fim de abril, o 

documento será mais um ins-

trumento para contornar as di-

ficuldades encontradas durante 

as vistorias trabalhistas decor-

rentes da inviolabilidade do 

lar, como definido pelo art. 5º, 

xi, da Constituição Federal de 

1988. A assinatura do ato mar-

cou ainda a comemoração do 

Dia do Empregado Doméstico, 

celebrado em 27 de abril.
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Autoridades compõem dispositivo de honra

Ministro Cláudio Brandão fala sobre as mudanças no Sistema Recursal Trabalhista
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Magistrados do TRT-PE participam 
de formação continuada
Desembargadores, juízes e ser-

vidores do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) 

participaram entre os dias 18 

e 22 de maio do 13º Módulo 

Concentrado de Aperfeiçoamento 

de Magistrados. Realizada semes-

tralmente pela Escola Judicial (ej) 

do trt6, a capacitação promove a 

atualização dos magistrados de 1º e 

2ª grau, fomentando a atualização e 

a troca de experiência entre os pares.

Nesta edição, magistrados do 

Sexto Regional se reuniram no 

auditório da Superintendência 

do Banco do Brasil, no Recife, 

para discutir temas como o Novo 

Código de Processo Civil (cpc) e 

as mudanças que o diploma trará 

para o cotidiano dos operadores 

de direito, a precarização do vín-

culo de trabalho e o alto índice 

de adoecimento de empregados 

terceirizados. Ao todo, foram pro-

movidas 32 horas/aula de capaci-

tação continuada, divididas em 

seminários, minicursos e ativida-

de complementar na modalidade 

de Educação a Distância (ead).     

A palestra do ministro do 

Tribunal Superior do Trabalho 

(tst) Cláudio Brandão sobre as 

mudanças no Sistema Recursal 

Trabalhista ficou entre os des-

taques do Módulo. Na ocasião, 

o jurista abordou a relação en-

tre a Lei 13.015/2014 e o novo 

cpc. “Uma vez que adiantamos 

em um ano a aplicação do cpc, 

temos, na Justiça do Trabalho, o 

protagonismo histórico para sedi-

mentarmos uma jurisprudência 

na construção de um novo mo-

delo em nossos julgados. Teremos 

a oportunidade de construir uma 

doutrina, que poderá ser utilizada 

por outros tribunais”, avaliou.

A programação trouxe ainda 

dois outros cursos voltados para 

o estudo do novo Código de 

Processo Civil: “Reflexos do Novo 

cpc no Direito do Trabalho”, mi-

nistrado pelo desembargador da 

8ª Região Georgenor Filho, e “O 

novo cpc e suas implicações no 

Processo do Trabalho”, que teve 

como expositores o juiz do trt -

rn Luciano Athayde Chaves e os 

magistrados do trt-pe juiz Hugo 

Cavalcanti Melo Filho e desem-

bargador Sérgio Torres Teixeira.

Além desses assuntos, os par-

ticipantes discutiram o papel do 

magistrado na pós-modernidade, 

as mudanças no mundo do traba-

lho e os fundamentos teórico-fi-

losóficos do Direto do Trabalho. 

Os magistrados também parti-

ciparam de minicursos voltados 

para as áreas administrativa, ética 

e sociopsicológica.   

Para a presidente do trt-pe, 

desembargadora Gisane Araújo, 

a capacitação promovida pela 

ej tem se tornado um impor-

tante instrumento para juízes e 

desembargadores. “Esse evento 

teve um crescimento marcante 

ao longo dos anos e, hoje, nos-

sa Escola é destaque nacional. A 

realização dos cursos sempre foi 

um momento de grande esforço 

conjunto e, à medida que o even-

to ganha maior dimensão e mais 

colaboradores passam a ajudar, 

a responsabilidade só aumenta. 

Que os debates iniciados aqui se 

prolonguem e sirvam de aperfei-

çoamento para todos nós”, disse.

Diretor da ejtrt6, o desem-

bargador Pedro Paulo Pereira 

Nóbrega também falou so-

bre a importância dos cursos: 

“Caminho ao lado da Escola 

Judicial desde a sua criação, em 

outubro de 2007, e seguimos nes-

ta escalada rumo à maturidade, 

com a participação de desembar-

gadores, juízes e servidores. A ej 

sempre promoveu a interdiscipli-

naridade nesses encontros, com 

debates instigantes relacionados 

a assuntos da área jurídica e das 

outras áreas de conhecimento”.
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Maestro Spok e Orquestra Criança Cidadã, durante a solenidade, no Arcádia do Paço Alfândega

Desembargadora presidente Gisane Araújo entrega medalha ao maestro Spok Daniel Aguiar, major comandante do 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada

Informativo TRT6 · maio 2015

Magistrados, servidores, profes-

sores, advogados, músicos, es-

critores, médicos, teatrólogos, 

militares e políticos foram home-

nageados pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região (trt-pe) 

com as Medalhas Conselheiro 

João Alfredo Corrêa de Oliveira 

e Juiz Eurico de Castro Chaves 

Filho. A cerimônia foi realiza-

da em 13 de maio, no Arcádia 

Recepções do Paço Alfândega, 

no Bairro do Recife.

Concedida àqueles que se des-

tacaram por sua contribuição à 

Justiça Trabalhista pernambuca-

na ou noutros campos de relevân-

cia social, a Medalha Conselheiro 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, 

em 2015, foi entregue a 24 per-

sonalidades. Entre os homena-

geados, o presidente do trt da 

5ª Região (trt-ba) e do Colégio 

de Presidentes e Corregedores 

dos Tribunais Regionais do 

Trabalho (Coleprecor), desem-

bargador Valtércio Ronaldo de 

Tribunal reconhece personalidades 
com entrega de comendas

Oliveira; o presidente da Ordem 

dos Advogados do Brasil Seccional 

Pernambuco (oab-pe), Pedro 

Henrique Braga Reynaldo Alves, 

e o reitor da Universidade Católica 

de Pernambuco (Unicap), padre 

Pedro Rubens Ferreira Oliveira. 

Já a Medalha Juiz Eurico Chaves, 

que distingue magistrados e ser-
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vidores do Regional por razão de 

mérito funcional, foi entregue 

neste ano a 13 membros da casa. 

Confira os agraciados na página 8.

Durante a solenidade, a presi-

dente do trt-pe, desembargadora 

Gisane Barbosa de Araújo, falou 

sobre a importância do reconhe-

cimento conferido aos agraciados. 

“Com a entrega desta comenda, 

o Tribunal cumpre o dever insti-

tucional de reconhecer aqueles 

que se destacam por sua atuação 

na sociedade”, declarou. A ma-

gistrada relembrou a tradição 

do Regional de condecorar per-

sonalidades dos mais distintos 

campos de atuação, a exemplo 

do escritor Ariano Suassuna, do 

compositor Capiba, do arcebispo 

Dom Helder Câmara e do artista 

plástico Francisco Brennand. 

Com 35 anos dedicados ao 

Judiciário Trabalhista, a juíza 

titular da 18ª Vara do Trabalho 

(vt) do Recife, Solange Moura 

de Andrade, foi agraciada com 

as duas comendas. “Estou mui-

to honrada com o recebimento 

das medalhas, que significam o 

reconhecimento do trabalho de 

tantos anos. Traz um sentimento 

de dever cumprido como jurista e 

como cidadã, pois tenho sempre 

mirado o meu trabalho em prol da 

sociedade, porque, entendo, é esse 

o papel da Justiça Trabalhista”, 

declarou a magistrada. 

O presidente da oab-pe, Pedro 

Henrique Alves, dedicou a ho-

menagem a todos os advogados e 

destacou a importância do trt-pe 

para a sociedade. “Eu recebo essa 

comenda em nome dos mais de 

40 mil advogados de Pernambuco, 

que capitaneio à frente da presi-

dência da oab-pe. É uma distin-

ção que vem de um Tribunal que 

muito orgulha a classe jurídica 

pernambucana, pois é produtivo 

e comprometido com o desenvol-

vimento social do nosso estado”, 

afirmou o advogado. 

Também agraciado com a 

Medalha Conselheiro João Alfredo, 

o reitor da Unicap, padre Pedro 

Rubens, encarou a reverência 

como um estímulo à superação 

de novos desafios. “Minha atuação 

é uma forma de interagir com a so-

ciedade e estar presente na comu-

nidade. E quando essa sociedade, 

através de uma instituição como 

o trt-pe, confere uma comenda 

como essa, a gente fica grato. Mas 

encaro também como um encora-

jamento a continuar com nossas 

atribuições”, explicou.

Na cerimônia, também recebe-

ram a medalha do Mérito Judiciário 

os advogados Horácio José Carlos 

de Mendonça e Ricardo Estevão de 

Oliveira, que, indicados em 2014, 

não puderam comparecer ao evento 

naquele ano. Um dos homenage-

ados em 2015, o maestro Spok se 

apresentou ao lado da Orquestra 

Criança Cidadã, executando clássi-

cos do frevo pernambucano, e ain-

da fez duo com o instrumentista 

Geová da Gaita.

Reitor da Unicap, padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira, recebe homenagem

A presidente do TRT6 e o desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira 
(presidente do TRT5 e do Coleprecor)

Juíza Solange Moura de Andrade, titular da 18ª VT do Recife, é agraciada com as duas comendas
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Náutico contra o trabalho infantil

Trabalho, Justiça e Cidadania
O programa Trabalho, Justiça 

e Cidadania (tjc), promovido 

no estado pela Associação dos 

Magistrados do Trabalho da 

Sexta Região (Amatra6), deu 

início ao ciclo de 2015 com 

visita à Escola de Referência 

em Ensino Médio Beberibe, 

na Linha do Tiro, no Recife. 

Coordenado localmente pela 

juíza Carmen Richlin e com 

o objetivo de levar noções de 

direito e mercado de trabalho 

para alunos da rede pública es-

tadual, o tjc vai a outras seis 

escolas ainda neste ano.

Em maio, o trt-pe recebeu visita 

do ex-jogador Kuki e representan-

tes do Clube Náutico Capibaribe, 

ocasião em que fizeram a entrega 

de uma camisa alvirrubra auto-

grafada, marcando a adesão do 

time na luta pela erradicação do 

trabalho infantil. 

O Sport Club do Recife e o 

Santa Cruz Futebol Clube tam-

bém manifestaram apoio à cam-

panha em agosto e dezembro de 

2014, respectivamente, com a 

entrega de camisas pelo golei-

ro Magrão e o jogador Flávio 

“Caça Rato”.
Desembargadores do TRT-PE recebem camisa

Juíza Carmen Richlin, coordenadora do programa, na abertura do ciclo

Novo Chefe do Comando Militar

Desembargadora presidente 

Gisane Araújo ao lado do novo 

Chefe do Estado Maior do 

Comando Militar do Nordeste, 

general Francisco Mamede de 

Brito Filho, na cerimônia de 

transmissão de cargo.

A logomarca do Ecos de 

Pernambuco, parceria entre o 

trt-pe, tre-pe, tjpe, tce-pe e ufrpe 

criada para desenvolver ações de 

responsabilidade socioambiental 

nos tribunais, foi eleita em maio 

pelas entidades envolvidas. 
Desa. Gisane e gal. Francisco Mamede de Brito Filho

A versão 1.5.1. do pje-jt, em 

funcionamento desde o início 

de maio, permite, dentre outras 

funcionalidades, que pessoas com 

deficiência visual realizem todas 

as ações do sistema por meio do 

teclado.

O Memorial da Justiça do 

Trabalho levou palestras, curtas-

-metragens, rodas de diálogos e 

apresentação cultural para a 13ª 

Semana dos Museus, que neste 

ano teve como tema “Museus 

para uma sociedade sustentável”.

Informativo TRT6 · maio 2015
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Em entrevista conduzida pelo 

jornalista Álvaro Filho para o 

programa Pensando Alto, da TV 

Pernambuco, a desembargadora 

O trt-pe foi representado, em 

Brasília, pelos desembargado-

res Ivan Valença (corregedor 

regional) e Valéria Gondim 

no I Seminário Nacional so-

bre Efetividade da Execução 

Trabalhista. Também participa-

ram do evento os juízes Rafael Val 

Nogueira, Ana Freitas, Thayse 

Carvalho, Wiviane Souza e 

Milton Gouveia. Organizado 

pelo tst e csjt, o evento deba-

teu temas relevantes e práticas 

relacionadas à fase de execução 

– quando o pagamento de dívidas 

trabalhistas é efetuado.

Os servidores do Núcleo de 

Saúde do trt-pe Michelle 

Rangel e Gleidson Ferreira, 

chefes da Seção de Saúde 

Mental e da Seção de Saúde 

Ocupacional, participaram em 

Brasília de seminário sobre 

Saúde e Segurança do Trabalho. 

Seminário sobre execução trabalhista Saúde e segurança do trabalho
Promovido pelo csjt, o even-

to abordou as diretrizes para a 

realização de ações de promo-

ção da saúde ocupacional e de 

prevenção de riscos e doenças 

do trabalho na Justiça especia-

lizada, dispostas na Resolução 

csjt nº 141/2014.

Eneida Melo fala 
sobre Terceirização

Eneida Melo falou sobre o tema 

“terceirização” e o Projeto de Lei 

4.330, que autoriza a prática tam-

bém para atividades-fim.
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Tem início a segunda fase da correição ordinária
Encerrada a primeira fase de correições, o corregedor Ivan Valença Alves 

dá continuidade às visitas às varas do trabalho

Com a visita do corregedor, 

desembargador Ivan de Souza 

Valença Alves, à 7ª vara do Recife, 

teve fim a primeira fase da cor-

reição ordinária na primeira ins-

tância do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe). 

Entre os dias 2 de março a 30 

de abril, foram visitadas as va-

ras do Cabo de Santo Agostinho, 

Escada, Catende, Barreiros, 

Recife, Ribeirão e Igarassu, sen-

do observado o cumprimento de 

Metas do Conselho Nacional de 

Justiça (cnj) e o bom funciona-

mento das unidades.

A segunda fase da correição, 

prevista no edital 04/2015, teve 

início no dia 5 de maio, e está 

prevista para findar em 2 de ju-

lho. Até agora, foram visitadas 

as unidades de Vitória de Santo 

Antão, Araripina e Salgueiro, com 

a constatação de bom desempe-

nho das atividades. As varas de 

Vitória e Salgueiro cumpriram 

integralmente a Meta 5 do cnj, 

que é de reduzir a taxa de con-

gestionamento de sentenças. Já 

Araripina atingiu a Meta 1, que 

prevê o julgamento em quantida-

de maior de processos de conhe-

cimento do que os distribuídos 

em 2014. Para encerrar a etapa, 

a equipe de correição ainda vai a 

unidades de Petrolina, Jaboatão 

dos Guararapes e Olinda.

Equipe da VT de Araripina, a qual atingiu o total cumprimento da Meta 1
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Agraciados com as medalhas Conselheiro João Alfredo Corrêa 
de Oliveira e Juiz Eurico de Castros Chaves 2015

Magistrados e servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 

foram homenageados em razão de méritos judiciário e funcional

Adriana Satou Lessa Ferreira Pinheiro 
Juíza substituta do Tribunal Regional  

do Trabalho da 6ª Região

Antônio Wanderley Martins 
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região, titular da 19ª VT - Recife/PE

Isabela Andrade Vila Nova 
Assessoria de desembargador do Tribunal 

Regional do Trabalho da 6ª Região

Rafael Val Nogueira 
Juiz substituto do Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região

Renata Conceição Nóbrega Santos 
Juíza substituta do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região

Solange Moura de Andrade 
Juíza do Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região, titular da 18ª VT - Recife/PE

Walkiria Miriam Pinto de Carvalho 
Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região, titular da 17ª VT- Recife/PE

Alice de Fátima de Alcântara 
Jordão de Vasconcelos

Secretaria da Terceira Turma do TRT-PE

Bruno Jorge Mota Cavalcanti
Núcleo de Distribuição de Mandados Judiciais

Conceição Elizabete Melo Mendonça
Gabinete da desembargadora Maria do 

Socorro Emerenciano

Elizabete Ofélia de Lima
18ª Vara do Trabalho de Recife

Maria das Graças Figueiredo de Souza
Corregedoria Regional

Maria do Carmo Albuquerque Pires
23ª Vara do Trabalho do Recife

Maria Terezinha Pimentel de Souza
Núcleo de Estatística e Pesquisa

Ubanilza de Barros Carvalho Melo
Seção de Gerenciamento de Aposentadoria e 
Pensão da Secretaria de Gestão de Pessoas

Verônica Maria Cyreno Amorim
Coordenadoria de Pagamento  

da Secretaria de Gestão de Pessoas
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