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Provisoriamente em Jaboatão, varas 
do Recife voltam a fazer audiência

Após a desocupação do Edifício Sudene, as 23 varas do trabalho do Recife retomaram a realização de audiências no dia 1º de 

setembro, compartilhando o espaço do Fórum de Jaboatão. A execução dos processos físicos das vts da capital vai acontecer 

a partir de 14 de setembro, numa central específica, instalada no edifício-sede do trt-pe, no Cais do Apolo, bairro do Recife. 

As audiências não realizadas entre 28 de julho e 31 de agosto vão acontecer na sede da Escola Judicial do trt-pe, no bairro da 

Encruzilhada, a partir de 15 de setembro. 

Por segurança e saúde 
no polo têxtil do Agreste

Para preservar a memória

Seminário promovido pelo Getrin6 em Caruaru nos dias 26 e 
27 de agosto discutiu trabalho decente no setor de confecção. 
O evento reuniu especialistas nacionais no assunto.

Os 10 anos do convênio entre o trt-pe e a ufpe para 
preservação de processos trabalhistas foram celebrados 
com o seminário “Justiça do Trabalho e historiografia”, que 
aconteceu entre os dias 18 e 21 de agosto.

Homenagem a projeto 
de inclusão do TRT-PE

Pág 07

Correição cumpre 
outra etapa

Pág 06

Trabalho, Justiça e Cidadania 
em mais uma escola
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Trabalho, Justiça e Cidadania 
em escola de referência
Três instituições de ensino pú-

blicas estaduais já receberam 

o programa Trabalho, Justiça 

e Cidadania (tjc) em 2015. A 

mais recente, em agosto, foi a 

Escola de Referência em Ensino 

Médio (Erem) Professor Alfre-

do Freyre, localizada no bairro 

de Água Fria, no Recife. Até o 

final do ano, outras três rece-

berão a iniciativa desenvolvida 

pela Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Tra-

balho (Anamatra) e coordenada, 

no estado, pela Associação dos 

Magistrados da Justiça do Tra-

balho da 6ª Região (Amatra6). 

A atividade une intervenções 

culturais e informações sobre 

a legislação trabalhista e tem o 

apoio do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe).

À frente da mobilização desde o 

primeiro ciclo, iniciado em 2006, 

a juíza do Trabalho Carmen Ri-

chilin comenta a importância 

do projeto. “Trata-se de uma 

verdadeira festa da cidadania. 

O programa traz para os alunos 

ensinamentos sobre noções do di-

reito e a maneira de exercê-las, 

além de esclarecer dúvidas sobre 

o mercado de trabalho”, comen-

ta a magistrada. Nos encontros, 

em quase uma década, os alunos 

podem tirar dúvidas sobre ética, 

cidadania e legislação. Dessa for-

ma, os jovens são integrados ao 

universo da Justiça do Trabalho.

Em 2015, o lema do tjc é Ju-

ventude e mobilização articu-

ladas com Justiça e Educação, 

fortalecendo a Cidadania. Nes-

se contexto, os alunos da Erem 

Alfredo Freyre realizaram quatro 

apresentações, incluindo mostras 

musicais, poéticas e teatrais rela-

cionadas a questões trabalhistas. 

Do rap ao cordel, além de solos 

de guitarra e peça de teatro, as 

intervenções produzidas pelos es-

tudantes foram bastante elogia-

das. Eles ainda conversaram com 

juízes sobre a conscientização de 

direitos e deveres no ambiente de 

trabalho, como licença-materni-

dade, combate ao trabalho escra-

vo e ao trabalho infantil, férias, 

entre outros assuntos relativos à 

Justiça do Trabalho.

Magistrados do TRT-PE e estudantes da Escola Alfredo Freyre conversaram sobre Justiça do Trabalho
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Com a interdição, no final de 

julho, e a posterior desocupação 

do edifício Sudene – onde estava 

instalado o Fórum Advogado José 

Barbosa de Araújo –, em agosto, o 

Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região (trt-pe) decidiu trans-

ferir provisoriamente as 23 varas 

do trabalho (vts) do Recife para 

o Fórum Trabalhista de Jaboatão 

dos Guararapes. 

A decisão foi tomada após aná-

lises jurídicas, técnicas e admi-

nistrativas, com o objetivo de 

encontrar uma forma que mais 

rapidamente e melhor garantisse 

a volta da prestação dos serviços à 

sociedade. “Estávamos diante de 

um grande desafio. Além dos pro-

blemas estruturais apontados, já 

não havia clima para permanên-

cia no Edifício Sudene. Assim, 

o funcionamento das unidades 

judiciárias de maneira compar-

tilhada, no Fórum de Jaboatão, 

foi a melhor escolha, porque as 

TRT-PE transfere atividades das 
23 VTs do Recife para Jaboatão

23 varas do Recife permaneceram 

em um só lugar”, afirma a presi-

dente do trt-pe, desembargadora 

Gisane Barbosa de Araújo. 

Instalado no número 1.200 da 

Estrada da Batalha, no bairro de 

Prazeres, próximo à estação de 

metrô Monte dos Guararapes, o 

Fórum Trabalhista de Jaboatão 

recebe as 23 vts da capital num 

esquema de divisão de atendi-

mento por turnos. O serviço de 

distribuição/protocolo e o Núcleo 

de Distribuição de Mandados 

Judiciais também funcionam no 

prédio jaboatonense. 

As audiências foram retomadas 

em 1º de setembro, data em que 

voltaram a correr os prazos proces-

suais suspensos entre 28 de julho e 

31 de agosto. Nesse período, plan-

tões Judiciários específicos para o 

Recife também foram realizados 

para atender a casos urgentes na 

sede do trt-pe, no Cais do Apolo, 

739, Bairro do Recife.

Já na segunda quinzena de 

agosto, magistrados e servidores 

haviam começado a atender a po-

pulação quanto a acordos, alvarás, 

protocolo e apreciação de limi-

nares dos processos em fase de 

conhecimento até a de liquidação.

Os acordos em Processo Judicial 

Eletrônico da Justiça do Trabalho 

(pje-jt) continuam sendo feitos 

no edifício-sede do Tribunal. 

Para agilizar as audiências não 

realizadas no período de 28 de 

julho a 31 de agosto, começa a 

funcionar a partir de 15 de setem-

bro, uma Central de Audiências 

no bairro da Encruzilhada, no 

prédio da Escola Judicial. Tam-

bém em setembro, no dia 14, a 

Central de Execuções vai ser ins-

talada no edifício-sede.

Ao mesmo tempo em que pro-

curava resolver de imediato a 

realocação das varas do Recife, 

a Presidência do Regional as-

sinou contrato de aluguel de 

imóvel que vai sediar o Fórum 

Advogado José Barbosa de Araú-

jo. A previsão é de que a nova 

sede fique pronta em janeiro de 

2016. Localizado na Imbiribei-

ra, no Recife, o edifício, que já 

está passando por adaptações, 

fica próximo ao aeroporto e ao 

viaduto Tancredo Neves e é bem 

servido de transporte público, 

com estações de metrô e termi-

nais de ônibus. 

Solução definitiva - O novo 

Fórum Trabalhista da capital 

será construído no bairro de 

Santo Amaro e utilizado pelo 

trt-pe por meio de sistema de 

locação sob medida (built to suit). 

O contrato, assinado em janeiro 

de 2015, entre o Regional e as 

empresas responsáveis pela cons-

trução e aluguel do imóvel, prevê 

que a obra deve ficar pronta no 

prazo de três anos contando-se 

da aprovação do projeto na Pre-

feitura do Recife. 

Entenda o funcionamento

23 Varas do Trabalho do 
Recife no Fórum Trabalhista 
de Jaboatão dos Guararapes

Audiências e atendimento
Estrada da Batalha, 1.200, bairro 
de Prazeres, em Jaboatão

Núcleo de Conciliação do TRT-PE Conciliação em processos do PJe
Fórum Agamemnom Magalhães, 
no Cais do Apolo, 739, Bairro do Recife

Central de Audiências do Recife
Realização das audiências suspensas 
durante o período de 28 de julho a 31 
de agosto, início em 15 de setembro

Escola Judicial do TRT-PE, na avenida 
Beberibe, 301, bairro da Encruzilhada, no Recife

Central de Execuções do Recife
Execução de processos físicos, início em 14 de 
setembro

Fórum Agamemnom Magalhães, 
no Cais do Apolo, 739, Bairro do Recife

AtividadesUnidades Endereço

Informações sobre serviços, telefones e e  -mails para contato no site  www.trt6.jus.br
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Segundo a Organização Interna-

cional do Trabalho (oit), cerca de 2 

milhões de pessoas morrem a cada 

ano devido a enfermidades labo-

rais e 321 mil morrem em razão 

de acidentes no trabalho. O Brasil 

registra mais de 700 mil acidentes, 

gerando 3 mil mortes por ano, e 

em Pernambuco, são mais de 20 

mil acidentes, com cerca de 100 

mortes, segundo dados da Previ-

dência Social.

Preocupado com estas estatísticas, 

o Grupo de Trabalho Interinstitu-

cional de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho (Getrin6) vem organizando 

eventos voltados a sensibilizar em-

presários, trabalhadores, estudantes e 

interessados no assunto. Em abril, no 

Recife, o Getrin realizou o Simpósio 

Terceirização: adoecimento e morte 

do trabalhador. Em junho, Araripina 

recebeu o Seminário Trabalho Seguro 

e Saudável no Sertão do Araripe. 

Getrin6 promove 
seminário no polo têxtil 
O evento em Caruaru discutiu saúde e segurança 

do trabalhador da região

E recentemente, o Grupo promo-

veu o Seminário Trabalho Seguro e 

Saudável no Polo Têxtil do Agreste. 

A região foi escolhida devido 

a sua importância econômica e 

social e também porque o setor 

têxtil, preocupantemente, se tor-

nou o maior do Brasil em adoeci-

mentos relacionados às atividades 

laborais. O polo têxtil do Agreste, 

segundo maior do país, abarca 13 

cidades, concentrando mais de 18 

mil empresas, gerando cerca de 

140 mil empregos. 

O evento, no polo têxtil, foi re-

alizado em agosto, no Teatro Di-

fusora, em Caruaru-pe. A aber-

tura foi na noite do dia 26, com 

a palestra “Trabalho decente no 

setor têxtil”, proferida pelo audi-

tor fiscal do Ministério do Tra-

balho e Emprego (mte) Paulo 

Mendes. No dia 27, pela manhã, 

a juíza do Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) 

Ana Freitas falou sobre “Produ-

ção probatória, perícias judiciais 

e nexo técnico epidemiológico”. 

Em seguida, Isabela Aguiar, da 

Ordem dos Advogados do Bra-

sil (oab-pe), comentou sobre os 

“Dados estatísticos em acidentes 

do trabalho”, o promotor do Mi-

nistério Público de Pernambuco 

(mppe) André Menezes abordou 

o “Desenvolvimento sustentável 

no polo têxtil” e o auditor fiscal 

do mte Marcos Miranda proferiu 

a palestra “Riscos ocupacionais e 

a saúde do trabalhador”.

Na parte da tarde, foram rea-

lizados os painéis “A atuação do 

mpt no setor têxtil: saúde e segu-

rança nas facções”, com o procu-

rador do Ministério Público do 

Trabalho (mpt-pe) Adilson Perei-

ra, e “Manuseio e armazenagem 

de produtos químicos em lavan-

derias da cidade de Toritama”, 

com o tecnólogo em segurança 

do trabalho da Fundacentro-pe 

Roberto Dantas. Encerrando o 

seminário, houve palestra com o 

ergonomista da Fundacentro/pe 

Ricardo Serrano, que comentou 

o “Projeto de melhoria das con-

dições ergonômicas do posto de 

trabalho das costureiras”.

Composto pelo trt-pe, mpt -pe, 

mte-pe, a Advocacia-Geral da União 

e o Instituto Nacional de Seguro 

Social, além da Fundacentro, da 

Fiocruz e da Prefeitura Municipal 

de Olinda, o Getrin6 desenvolve em 

Pernambuco as ações do Programa 

Trabalho Seguro, que é uma iniciati-

va do Tribunal Superior do Trabalho 

(tst) e do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho (csjt), e tem 

como gestores regionais os magis-

trados do trt-pe: desembargador 

Fábio Farias e juíza Ana Freitas.
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A primeira década do pioneiro con-

vênio celebrado entre o trt-pe e a 

ufpe com foco no resgate e per-

petuação da memória da justiça 

laboral no estado foi celebrada com 

o seminário Justiça do Trabalho 

e Historiografia: passado e pre-

sente, que teve a participação de 

grandes nomes na área. O evento 

foi realizado de 18 a 21 de agosto, 

no Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas (cfch) da universidade.

Entre os convidados, a presiden-

te do Memojutra, desembargado-

ra do trt-Campinas, Tereza Asta 

Gemignani; a pesquisadora decana 

sobre relações de trabalho no Bra-

sil, professora doutora da UniRio 

Ângela de Castro Gomes; e a inte-

grante da Comissão Coordenadora 

do Memorial da Justiça do Traba-

lho do trt-rs, juíza Anita Lübbe.

A conferência de abertura foi 

proferida pela desembargadora 

do trt-pe Eneida Melo, com o 

tema As lutas e conquistas em 

defesa da memória da Justiça do 

Trabalho. Os desembargadores 

do Regional Sergio Torres e Paulo 

Alcantara participaram de discus-

sões sobre narrativas de processos 

trabalhistas e o papel do juiz e do 

historiador. Já a desembargadora 

aposentada Ana Maria Schuler 

comentou a implantação e evolu-

ção da Justiça Trabalhista, a partir 

de 1968, em cidades como Esca-

Evento celebra 10 anos do 
convênio entre TRT-PE e UFPE

da, Nazaré da Mata e Recife – na 

capital existiam apenas cinco das 

atuais 23 Varas. 

Gestora do Memorial da Justi-

ça do Trabalho de Pernambuco 

(trt6), Marcília Gama enfocou 

dissídios históricos e sua reper-

cussão no Tribunal. Co-orga-

nizadora do seminário, a ufpe 

elegeu como palestrantes nomes 

do porte dos professores douto-

res Christine Dabat e Antonio 

Jorge de Siqueira – este último, 

então diretor do cfch quando 

o acordo entre universidade e 

Tribunal foi assinado. 

Atual coordenador do convênio 

com o trt-pe e da Pós-Graduação 

em História da instituição aca-

dêmica, Antônio Montenegro 

enfatizou a relevância da parce-

ria. “São dez anos em que temos 

conseguido grandes realizações. 

O material é fonte de pesquisa 

para estudantes e pesquisadores e 

já serviu de base para a elaboração 

de várias monografias, disserta-

ções e teses”, destacou.

A presidente do trt6, desem-

bargadora Gisane Barbosa de 

Araújo, demonstrou satisfação 

com o desdobramento do en-

contro e ressaltou a importânica 

do convênio com a UFPE. “Se-

remos sempre parceiros da Uni-

versidade Federal de Pernambuco 

nessa atividade”, assegurou. No 

encerramento, a magistrada des-

tacou ainda o comprometimento 

com a política de recuperação e 

perpetuação da memória do Re-

gional, ressaltando a incansável 

atuação da desembargadora ouvi-

dora, Eneida Melo, e de Marcília 

Gama com este intuito.
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Os meses de julho e agosto fo-

ram dedicados ao cumprimento 

do Edital de Correição 05/2015. 

Nesse período, o corregedor do 

Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe), desem-

bargador Ivan de Souza Valença 

Alves, e equipe visitaram uni-

dades judiciárias localizadas em 

Paulista, Carpina, Sertânia, Pes-

queira, Belo Jardim, Palmares, 

Garanhuns, Nazaré da Mata, 

Floresta e Serra Talhada. Agora 

1ª de Nazaré e 2ª de Palmares se destacam em correição

em setembro, como determina 

o Edital 08/2015, são realizadas 

correições ordinárias em Carua-

ru, Limoeiro, Timbaúba, Goiana 

e São Lourenço da Mata. 

A 1ª Vara do Trabalho (vt) 

de Nazaré atingiu a Meta 1 do 

Conselho Nacional de Justiça 

(cnj) em 104,2%, tendo recebi-

do no ano passado 3.104 ações 

e solucionado 3.237. Com isso, 

apresentou o maior número de 

processos resolvidos entre todas 

as unidades do Regional pernam-

bucano, atualmente formado por 

70 varas e dois postos. Já a 2ª 

de Palmares obteve o melhor 

desempenho percentual com 

relação à Meta 1, na medida 

em que encerrou 1.446 proces-

sos, enquanto recebeu 876, com 

165%. As vts de Carpina, 1ª de 

Palmares e Garanhuns também 

a cumpriram. 

Além de superar a Meta 1, as 

duas vts do Paulista e a de Serra 

Talhada e o Posto Avançado da 

Justiça do Trabalho (pajt) de Flo-

resta atingiram a Meta 5/2014, 

que determina a redução da taxa 

de congestionamento na fase de 

cumprimento de sentenças de 

execução (fiscal ou não fiscal). 

As unidades visitadas durante 

a correição também se destaca-

ram tanto por reduzir os prazos 

de agendamento de audiências, 

quanto por não apresentar pro-

cessos com sentenças em atraso.

Atendimento de Informática
Magistrados e servidores con-

tam dispõem de nova Central 

de Serviços de ti, para solução 

mais rápida de chamados. O 

contato deve ser feito pelo siste-

ma centralti.trt6.jus.br/assystnet 

ou pelo telefone 0800 2000 201.

Segurança
Em 04 de agosto foi criada a Co-

missão de Segurança do trt-pe, 

que desenvolverá ações estratégi-

cas voltadas à proteção de magis-

trados, servidores e do patrimônio.

Planejamento
Servidores do trt-pe da área de 

gestão estratégica receberam, nos 

dias 11 e 12 de agosto, colegas 

dos Regionais da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte para discussão 

das boas práticas no setor.

Socioambiental
A Comissão Permanente de Res-

ponsabilidade Socioambiental 

ganhou três novos membros 

em agosto.

Concurso de juiz
O certame teve 23 candidatos 

aprovados na etapa de prática 

de sentença.

Conciliação
As audiências do primeiro semes-

tre do Núcleo de Conciliação ren-

deram acordos em 136 processos, 

que totalizaram o pagamento de 

R$ 8,08 milhões.

Especialização
A primeira turma da pós-gradu-

ação exclusiva para servidores do 

trt-pe concluiu o curso no dia 21 

de agosto, após 18 meses. A ini-

ciativa é uma parceria da astra6 

e da Faculdade Damas, com apoio 

do Tribunal, que concedeu bolsas 

a todos os servidores inscritos. 

Cargos
O pl para criação de 128 novos 

cargos no trt-pe foi protocolado 

na Câmara dos Deputados, no 

dia 13 de agosto, sob número 

2.641/2015.

Saúde
A Seção de Odontologia atendeu 

261 crianças (familiares de magis-

trados e servidores) na campanha 

de aplicação do flúor, em julho.

Revista
O Núcleo de Comunicação lan-

çou a quarta edição da Dialogar, 

que traz como matéria de capa o 

histórico dissídio dos canavieiros 

de 1979.  A versão digital pode ser 

lida em issuu.com/trt6/.
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Homenagens ao TRT-PE

Magistradas do trt-pe, Nise Pedroso e Clara Saboya, 

receberam o Diploma Amigo da Brigada na comemoração aos 

42 anos da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada / Brigada 

Francisco Barreto de Menezes. A cerimônia ocorreu no dia 14 

de agosto, na sede do Comando, no bairro do Curado, Recife.

A Escola Judicial do tjpe homenageou o desembargador do 

trt-pe Sérgio Torres, concedendo ao magistrado a Medalha 

de Honra ao Mérito Juiz Aluiz Tenório de Brito. A entrega 

ocorreu na Sala de Sessões do Pleno no Palácio da Justiça, no 

Recife, no dia 12 de agosto.

Na comemoração dos 74 anos de aniversário da Base Aérea 

do Recife (Barf), o Tribunal de Trabalho de Pernambuco foi 

representado pela desembargadora Dione Nunes. A cerimônia 

aconteceu, dia 24 de agosto, no comando da unidade, no 

bairro do Jordão. 

Representando o Tribunal da 6ª Região (trt-pe), a 

desembargadora Nise Pedroso compareceu à homenagem 

ao ex-governador Eduardo Campos. A solenidade em 

comemoração aos 50 anos de Eduardo e a sua passagem 

política pelo estado ocorreu no Palácio das Princesas, no dia 

13 de agosto. 

Magistrado do tRt-PE é agraciado

O desembargador Ivanildo da Cunha Andrade recebeu, no dia 14 de 

agosto, a Comenda Coqueijo Costa no Grau Grande Oficial, concedida 

pelo TRT da Bahia. 
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Presidente do tRt-PE com jurista Egídio Ferreira Lima

A presidente do trt-pe, Gisane Araújo, recebeu homenagem do Ins-
tituto Egídio Ferreira Lima. A solenidade ocorreu na ALEPE, no dia 
17 de agosto.
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Presidente do TRT-PE, Gisane Araújo, com o presidente do 

TJPE, desembargador Frederico Neves, o presidente do stf 

e do CNJ ministro Ricardo Lewandowski, e o governador 

de Pernambuco, Paulo Câmara, no Palácio do Campo das 

Princesas, na sexta-feira (14/08).

Modelo de inclusão

D
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O Regional foi representado pela vice-presidente, desa. Virgínia Malta Canavarro

A parceria do trt-pe com o Centro Suvag, que dá oportunidade de tra-

balho a 20 profissionais com deficiência auditiva, recebeu homenagem 

na Câmara Municipal do Recife no dia 21 de agosto. A proposição foi do 

vereador Wanderson Florêncio. 
D
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Adriano Pinheiro, diretor da Secretaria de Tecnologia da InformaçãoDesembargadores Gisane Araújo, Virgínia Canavarro, Ivan Valença e Ivanildo Andrade

Secretaria de Tecnologia da Informação 
ganha novo espaço e mais segurança

D
an
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A presidente do Tribunal Re-

gional do Trabalho da Sexta 

Região (trt-pe), desembarga-

dora Gisane Barbosa de Araújo, 

inaugurou no dia 31 de agosto 

as novas instalações da Secreta-

ria de Tecnologia da Informa-

ção (sti). Localizado no bairro 

de Afogados, no Recife, o imóvel 

próprio, que já sediou a Vara do 

bairro, tem uma área construída 

de 1.006,20 m², após a amplia-

ção da área anterior, que era de 

657,46 m². No térreo, localizam-

-se estacionamento, geradores, 

subestação, recepção, sala de 

reunião, diretoria, governança, 

copa e sanitários. O pavimento 

superior abriga os setores de de-

senvolvimento e infraestrutura e 

os sanitários. 

Essencial para o bom desem-

penho do trt-pe e especial-

mente da plataforma do Pro-

cesso Judicial eletrônico (pje), 

instalado em todas as unidades 

judiciárias do Regional, a área 

de informática passa a oferecer 

melhores condições de trabalho 

aos servidores e mais recursos 

para garantir a segurança dos 

dados que armazena. 

Na cerimônia, a desembarga-

dora Gisane Araújo fez um breve 

histórico da composição atual da 

Secretaria de Tecnologia da In-

formação. Lembrou a ampliação 

da equipe, feita à época em que 

presidia o trt-pe o desembarga-

dor André Genn (2011-2013), 

com a criação de cargos e reali-

zação de concurso, para atender 

às demandas do Processo Judicial 

Eletrônico (pje). Referiu-se tam-

bém a desembargadora à iniciati-

va do ex-presidente do Regional, 

desembargador Ivanildo Andrade 

(2013-2015), que decidiu reali-

zar a reforma do prédio e adqui-

rir os equipamentos necessários 

para dotar a Secretaria de Tecno-

logia da Informação de melhor 

infraestrutura e equipamentos 

mais modernos. 

O imóvel permite a reunião dos 

setores centrais da Tecnologia da 

Informação. “Isso gera maior in-

tegração e favorece o desenvol-

vimento do trabalho”, destaca o 

diretor da sti, Adriano Pinheiro. 

Além disso, no local foi instalado 

um novo datacenter, que vai pro-

porcionar mais segurança às in-

formações armazenadas. Um to-

tal de 65 servidores vão atuar no 

novo prédio, que ainda comporta 

outros 15 postos de trabalho. 

A presidente elogiou o de-

sempenho da equipe de infor-

mática, que, inclusive, mantém 

servidores cedidos ao Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho 

(csjt), em Brasília, para desen-

volvimento e atualização do pje. 

“Trata-se de um grupo nacional-

mente reconhecido por sua efici-

ência”, disse a desembargadora 

Gisane Araújo. 

Compuseram o dispositivo de 

honra, na cerimônia de inau-

guração, ao lado da presidente 

do trt, desembargadora Gisa-

ne Araújo, a vice-presidente e 

o corregedor, desembargadores 

Virgínia Canavarro e Ivan Valen-

ça, e o desembargador Ivanildo 

Andrade. A advogada Isabela 

Aguiar, da Comissão de Direito 

do Trabalho, representou a oab. 

Estiveram presentes ao evento 

diretores da área administrativa 

do Tribunal e servidores.


