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XX Concurso público para o provimento de cargos de juiz 
substituto do TRT6 chegou ao fim com sucesso  

e 22 candidatos classificados.
Pág. 08
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Uma grande festa marcou o 

encerramento da edição 2015 

do Programa Trabalho, Justiça 

e Cidadania (tjc), realizada no 

dia 22 de outubro, no auditório 

da Federação das Indústrias do 

Estado de Pernambuco (Fiepe), 

no Recife. Presidente em exercí-

cio do trt-pe na ocasião, o de-

sembargador corregedor Ivan de 

Souza Valença Alves prestigiou 

o evento.

Cerca de 200 pessoas participa-

ram da culminância, entre ma-

gistrados, gestores, professores e 

estudantes dos seis estabelecimen-

tos educacionais contemplados no 

mais recente ciclo da iniciativa: as 

escolas de Referência em Ensino 

Médio (Erem) Beberibe, Nóbrega, 

Professor Alfredo Freyre, Profes-

sor Cândido Duarte e Silva Jardim 

e a Técnica Estadual Miguel Ba-

tista. Os colégios apresentaram as 

melhores experiências criadas por 

alunos e docentes como parte da 

proposta do tjc.

Os dois trabalhos melhor pon-

tuados pela comissão julgadora 

representarão Pernambuco no 

encontro nacional de coordena-

dores do programa, em Belém 

(pa), em novembro. Na categoria 

“Vídeo”, o eleito foi o curta-me-

tragem Capibaribe Pede Socorro, 

da Erem Professor Silva Jardim, 

inspirado na ong Recapibaribe, 

voltada para a requalificação de 

um dos principais cursos de água 

do estado. Já em “Jogos Teatrais”, 

ganhou a Escola Miguel Batista, 

pela peça Trabalho e Justiça na 

Qualidade de Vida. A encenação 

narrou um caso fictício de discri-

minação de um profissional cadei-

rante devido à sua condição física.  

“Fiquei emocionado com os tra-

balhos apresentados. Percebemos 

que a semente do conhecimento 

foi plantada no coração de todos 

os participantes”, comentou o de-

sembargador Ivan Valença.

Histórico - Em Pernambuco, o 

Programa tjc é promovido pela 

Associação dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho da 6ª Região 

(Amatravi), atualmente presidida 

pelo juiz André Machado. A ini-

ciativa é apoiada pelo trt-pe des-

de 2005, quando foi implantada, 

sempre sob a coordenação da juíza 

Carmen Richlin.

A mobilização tem por objeti-

vo divulgar noções básicas sobre 

legislação trabalhista, ampliar a 

conscientização a respeito dos di-

reitos e deveres básicos do cidadão 

Culminância celebra ciclo de atividades 
do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania 
em 2015

e integrar o Poder Judiciário à so-

ciedade. O assunto é incluído no 

conteúdo programático de escolas 

estaduais da rede pública.

A complementação é feita com 

a visita de juízes nos colégios par-

ticipantes. Na ocasião, são reali-

zadas apresentações artísticas e 

os magistrados respondem a per-

guntas sobre Direito e legislação.

Em 10 anos, a sensibilização já 

passou por cerca de 170 escolas, 

envolvendo aproximadamente 38 

mil estudantes. Somente neste 

ano, quase 100 professores par-

ticiparam da mobilização, que 

contemplou ainda 2,3 mil alunos.
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Varas do Recife devem se transferir para 
Imbiribeira no início do próximo ano

Linha do Tempo

1972   Instalação do Fórum 

Agamemnon Magalhães, 

no Bairro do Recife 

1980   Inauguração do 

prédio anexo do Fórum 

Agamemnon Magalhães 

e transferência de nove 

vts ou Juntas, como eram 

chamadas à época. O 

edifício chegou a abrigar 

14 varas do Recife

1992   Lei cria novas varas  

do trabalho em Pernambuco. 

Seis foram instaladas, de 

forma descentralizada, 

em bairros da capital

2005   Instalação da 21ª, 

22ª e 23ª Varas do Trabalho 

do Recife, no condomínio 

Sudene, no bairro do 

Engenho do Meio

2007   Transferência 

das outras 20 varas do 

trabalho da capital para 

o Fórum Advogado José 

Barbosa de Araújo (fajba), 

no condomínio Sudene.

2015   Mudança do fajba 

para funcionar de forma 

compartilhada no Fórum 

Trabalhista de Jaboatão 

dos Guararapes.

A presidência do Tribunal vem fazendo visitas regulares à obra, que segue cumprindo o cronograma

Funcionando em regime compar-

tilhado no Fórum Trabalhista de 

Jaboatão dos Guararapes, desde a 

saída do condomínio Sudene, em 

agosto deste ano, o Fórum Advo-

gado José Barbosa de Araújo, in-

tegrado pelas 23 varas da capital, 

vai funcionar em um novo ende-

reço no começo de 2016. As obras 

de adaptação e reforma no prédio 

localizado na Avenida Marechal 

Mascarenhas de Morais, 4.631, no 

bairro da Imbiribeira, vêm obe-

decendo ao calendário estabeleci-

do. Com isso, o Tribunal Regional 

do Trabalho da 6ª Região (trt-pe) 

transferirá para o imóvel, locado 

pelo Regional, as vts do Recife, já 

no início do próximo ano, em data 

ainda a ser definida. 

Com área total de 9.800m², 

sendo 7.500m² de área constru-

ída, o espaço é formado por dois 

edifícios. As 23 varas do trabalho 

e a Administração do Fórum fi-

carão reunidas em um único pré-

dio que também terá restauran-

te, almoxarifado, salas técnicas 

de informática, sala da Unimed 

e unidades do Núcleo de Saúde, 

da Coordenadoria de Manuten-

ção e da Secretaria de Segurança, 

Transportes e Telefonia. 

No segundo bloco, que possui 

três pavimentos, ficarão o Setor 

de Carta Precatória e Protocolo 

Geral, o Núcleo de Conciliação e 

o de Pesquisa Patrimonial, o Se-

tor de Depósitos Judiciais, Data 

Center, Malote, o Núcleo de Dis-

tribuição de Mandados, salas téc-

nicas e suporte de informática, 

espaço para autoatendimento e as 

salas reservadas para oab, perícias 

médicas, treinamento e realização 

de leilões. O terreno possui espaço 

próprio para estacionamento e ou-

tras vagas estarão disponíveis no 

Clube dos Rodoviários, que fica 

próximo. Veículos do Tribunal 

farão o transporte entre os locais.

Na busca por um espaço físico 

definitivo para abrigar as unidades 

judiciárias do Recife, o trt-pe ha-

via firmado um contrato, no mode-

lo built to suit, para construção do 

novo fórum trabalhista do Recife, 

previsto para ser entregue entre 

o fim de 2018 e início de 2019. 

Por esse sistema, a construtora se 

comprometia a erguer o empreen-

dimento e personalizar a arquite-

tura de acordo com as necessida-

des específicas do Regional. Em 

contrapartida, o Tribunal locaria 

o espaço por 15 anos, podendo re-

novar por igual período, e, ao fim, 

teria prioridade na compra.

Porém, em outubro, a contrata-

da Nova Aurora Negócios Imo-

biliários ltda. apresentou um 

pedido de rescisão amigável, ale-

gando que a crise econômica do 

Brasil tornara inviável a execução 

do projeto nas bases pactuadas. 

Reconhecendo o real risco de 

inexecução da obra e levando em 

consideração possíveis dificulda-

des orçamentárias do Tribunal, 

em razão dos contingenciamentos 

e cortes no orçamento da União, 

projetados para este ano e para 

exercícios futuros, o Pleno do trt-

-pe autorizou a Presidência a for-

malizar o distrato.

Será constituída uma comissão 

de magistrados que avaliará as al-

ternativas do Tribunal na busca 

de uma solução definitiva para o 

Fórum Advogado José Barbosa 

de Araújo, atendendo aos anseios 

de juízes, servidores, advogados e 

jurisdicionados.
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Desembargadores e juízes do Tri-

bunal Regional do Trabalho da 6ª 

Região (trt-pe) participaram, en-

tre os dias 19 e 23 de outubro, da 

décima quarta edição do Módulo 

Concentrado de Aperfeiçoamento 

de Magistrados (14º mcam). Orga-

nizado pela Escola Judicial do trt-

-pe (ej-trt6), o evento foi realizado 

no Auditório da Superintendência 

do Banco do Brasil, agência Rio 

Branco, no Cais do Apolo.

Na abertura oficial, a presidente 

do Regional, desembargadora Gi-

sane Barbosa de Araújo, saudou os 

participantes e reforçou a impor-

tância da capacitação. “Esta é mais 

uma etapa de nosso aperfeiçoamen-

to, um momento de debate, desafio 

e reflexão, que também possibilita 

o nosso reencontro. Desejo a to-

dos grande aproveitamento neste 

instante de amadurecimento e 

crescimento intelectual”, declarou. 

Durante os cinco dias de ativida-

des, os inscritos, além de palestras, 

tiveram a oportunidade de partici-

par de painéis, cursos e oficinas. O 

14º mcam trouxe abordagens sobre 

Conciliação Judicial, com cursos 

específicos para magistrados e di-

retores de Varas do Trabalho (vts) 

de todo o estado; Boas Práticas na 

Justiça do Trabalho; Intencionalida-

14º Módulo Concentrado de 
Aperfeiçoamento de Magistrados  
privilegia discussão do novo Código Civil

de Humana, Linguagem e Compro-

metimento; Terceirização; Caráter 

Profissionalizante das Escolas Ju-

diciais; e Aplicações do Novo cpc 

no Processo do Trabalho. Atua-

ram como palestrantes os desem-

bargadores do trt-pe Sergio Torres 

e Fábio Farias; o professor doutor 

Nelson Nery Júnior (sp) e os juízes 

Carlos Alberto Zogbi Lontra (trt4) 

e Giovanni Olsson (trt12), entre 

outros especialistas.

Durante o evento, foi realiza-

da a cerimônia de certificação do 

curso de Formação Docente da 

ej-trt6. Coube ao desembargador 

do trt-pe Ruy Salathiel entregar 

os certificados aos magistrados e 

servidores, que, ao longo de uma 

carga de 130 horas-aula, recebe-

ram orientações de como aperfei-

çoar suas funções como profes-

sores e tutores. O coordenador 

da Escola Judicial, juiz Rodrigo 

Samico, aproveitou a oportunida-

de para agradecer o empenho de 

todos os colaboradores e alunos. 

Além dos magistrados Ruy Sa-

lathiel e Rodrigo Samico, com-

puseram a mesa de cerimônia o 

coordenador  da Escola Nacional 

de Formação e Aperfeiçoamen-

to de Magistrados do Trabalho 

(Enamat), juiz do trt-sc Giovanni 

Olsson; a juíza Renata Nóbrega, 

que discursou em nome dos ma-

gistrados; o chefe do Núcleo de 

Comunicação Social do trt-pe, 

Eugenio Jerônimo, que discursou 

em nome dos servidores; e a pro-

fessora doutora da Universidade 

Federal de Pernambuco (ufpe), 

Targelia Albuquerque, que estru-

turou o curso.

No total, o mcam teve carga horá-

ria de 32 horas, divididas em cinco 

cursos interligados, compostos por 

atividades presenciais e por forma-

ções complementares em Educação 

a Distância (ead). O 14º Módulo 

contou com o apoio da Associa-

ção dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho da 6ª Região (Amatra-

vi), da Escola Superior da Magis-

tratura Trabalhista da 6ª Região 

(Esmatra6) e do Banco do Brasil.
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Com recital, TRT-PE comemora Dia do Servidor

TRT-PE homenageia magistrados 
e servidores com medalha
Quatro desembargadores, oito juízes e 250 servidores foram 

agraciados com a Medalha Juiz Eurico de Castro Chaves Filho

Na noite do dia 26 de outubro, o 

Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região (trt-pe) homenageou 

magistrados e servidores com a Me-

dalha Juiz Eurico de Castro Chaves 

Filho. A solenidade foi realizada no 

Teatro Luiz Mendonça, no Parque 

Dona Lindu, em Boa Viagem.

Na ocasião, foram homenagea-

dos quatro desembargadores, oito 

juízes e 250 servidores. Juntamen-

te com a comenda, os agraciados 

receberam o respectivo diploma, 

assinado pela presidente do Tribu-

nal, desembargadora Gisane Bar-

bosa de Araújo. O Hino Nacional 

e o Hino de Pernambuco foram 

executados pelo Coral do trt-pe, 

sob regência do maestro Albéri-

co José da Silva. O coral também 

cantou Azul da Cor do Mar, de 

Tim Maia, e Ave Maria, de Jaime 

Redondo e Vicente Paiva.

Medalha - A comenda de méri-

to funcional é concedida aos ma-

gistrados e servidores da Justiça 

Trabalhista de Pernambuco que 

tenham prestado, no mínimo, 25 

anos de serviço ao Tribunal, sem 

que haja registro de punição fun-

cional, computando-se, se for o 

caso, o tempo de serviço prestado 

ao Ministério Público do Trabalho 

(mpt6). Criada em 1987 pelo de-

sembargador José Gondim Filho, 

através da resolução administrati-

va nº 24 de 1987, a condecoração 

O Tribunal Regional do Trabalho 

da 6ª Região (trt-pe) promoveu um 

recital com o poeta Jessier Quirino 

para comemorar o Dia do Servidor 

Público. O show aconteceu na tar-

de do dia 28, no auditório da Su-

perintendência do Banco do Brasil, 

no Cais do Apolo.

“A equipe dos nossos servidores é 

qualificada e comprometida. Du-

rante esse período na Presidência 

estou muito satisfeita em verificar 

essa união e esse empenho”, falou a 

presidente do Regional, desembar-

gadora Gisane Barbosa de Araújo. 

Na abertura do evento, o chefe 

do Núcleo de Comunicação So-

cial, Eugenio Jerônimo, declamou 

dois poemas de sua autoria. Na 

sequência, o poeta Jessier Qui-

rino apresentou-se declamando 

versos e contando causos. Cerca 

de 150 servidores acompanharam 

o espetáculo. 

O evento teve o apoio da 

Associação dos Servidores  do 

trt6 (Astra6), Associação dos 

Aposentados e Pensionistas da 

Justiça do Trabalho (aapjustra) e 

do Banco do Brasil.

Servidores do Tribunal prestigiaram o show de Jessier Quirino

alude ao juiz Eurico de Castro 

Chaves Filho, que presidiu o Re-

gional nos períodos de 1946/1951, 

1955/1959 e 1963/1966. Durante 

sua gestão, em 1946, o órgão pas-

sou a integrar o Poder Judiciário 

da União.
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Presidente Gisane Araújo condecora desembargador Valdir Carvalho
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Corregedor Ivan Valença faz balanço positivo 
do funcionamento das unidades judiciais

As Varas do Trabalho (vt) de 

Ipojuca, no litoral sul de Per-

nambuco, foram o destino final 

da Corregedoria do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 6ª Região 

(trt-pe) em 2015. Entre março e 

outubro, o corregedor regional do 

trabalho, desembargador Ivan Va-

lença, e sua equipe percorreram 

todas as regiões do estado, ins-

pecionando as unidades judiciá-

rias de primeira instância de 29 

municípios. Com o encerramento 

das atividades correcionais deste 

ano, o desembargador avaliou po-

sitivamente os resultados obtidos, 

desde as instalações onde funcio-

nam as varas até as práticas nelas 

adotadas.

O desembargador elogiou o com-

parecimento da Corregedoria às 

varas, postos avançados e distri-

buições. “É a consequente aproxi-

mação entre o Tribunal e os Juízos 

de primeiro grau, compartilhando 

conhecimento e experiências, além 

de abreviar os obstáculos à resolu-

ção de problemas administrativos”, 

avalia. Segundo o corregedor, de 

modo geral, as unidades apresen-

taram boas condições de funciona-

mento, tanto no aspecto físico, isto 

é, edificação e localização, quanto 

na disponibilização de equipamen-

tos de informática, móveis, clima-

tização, entre outros. 

Como boas práticas desenvolvi-

das pelos juízos de primeiro grau, 

o magistrado destacou ações refe-

ridas pelos diretores de secretarias 

que foram consideradas inovado-

ras, tais como controle de prazos 

e atividades por meio da agenda 

Google, inclusive utilizando-se de 

dispositivos móveis, alvará eletrô-

nico sem assinatura física, execu-

ção imediata do acordo quando 

não cumprido e aulas semanais 

de Processo do Trabalho e Proces-

so Judicial Eletrônico da Justiça 

do Trabalho (pje-jt) para todos 

os servidores. “Certamente apri-

moram e tornam mais diligentes 

procedimentos e cumprimento de 

ordens judiciais”, explica.

O Conselho Nacional de Justi-

ça (cnj) vem estabelecendo metas 

anuais a serem cumpridas pelo 

Judiciário. Durante os trabalhos 

correicionais, a efetivação dessas 

metas é verificada e o resultado 

comunicado, inclusive com dados 

parciais (para o ano de 2015), pos-

sibilitando aos juízes o direciona-

mento de esforços para o alcance 

dos objetivos. Nesse sentido, o de-

sembargador Ivan Valença destaca 

que as Varas do Trabalho devem 

estar atentas para alcançar os in-

dicadores fixados, em especial a 

Meta 1, que determina a resolução 

de quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distri-

buídos no ano em referência.  

Ele registra que essa meta foi 

atingida, em 2014, pela maioria 

Com o encerramento das correições de 2015, o desembargador 

corregedor Ivan Valença apresentou o relatório das atividades do ano

das Varas que integram as regiões 

da Mata e Sertão. “Foi uma grata 

satisfação constatar que a esmaga-

dora maioria dos juízes e servidores 

é comprometida, não apenas com o 

Tribunal, mas principalmente com 

o jurisdicionado”, concluiu. 

A Corregedoria Regional pro-

move o acompanhamento da pro-

dutividade dos juízes de primeira 

instância, bem como do desempe-

nho das varas, quanto aos prazos 

para marcação de audiências, e 

dos magistrados que dispõem de 

autorização do Tribunal para re-

sidir fora da jurisdição, tudo de 

acordo com as recomendações for-

muladas pela Corregedoria-Geral 

da Justiça do Trabalho em suas 

últimas visitas ao trt-pe, nos anos 

de 2013 e 2014.
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Equipe da Corregedoria, com o corregedor, desembargaddor Ivan Valença (4º da esquerda para a direita)
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Congresso
O II Congresso Pernambucano do 

Trabalho Seguro, por meio de ofi-

cinas, debates e exposições, aborda 

o tema “Trabalho, meio ambiente e 

saúde: novos cenários, novas pers-

pectivas”. O evento ocorre entre 

os dias 23 e 25 de novembro, no 

auditório da Federação das Indús-

trias do Estado de Pernambuco, em 

Santo Amaro, Recife.

Leilão
Até o fim do ano, a Seção de 

Hasta Pública fará três leilões 

unificados das varas do Recife. 

Em 16 e 30 de novembro e 14 

de dezembro, bens diversos es-

tarão disponíveis para arremate 

no auditório do Pleno, na sede 

do trt-pe.

Central de Execução
Após 12 dias de mutirão (14 a 

29 de outubro), o Tribunal fez a 

entrega de 622 alvarás, que jun-

tos, totalizam um crédito de R$ 

8,3 milhões e um recolhimento 

de R$ 719 mil para o inss. Agora, 

o procedimento volta à normali-

dade, ou seja, os beneficiados de-

vem agendar a data de recebimento 

através do telefone (81) 3225-0089 

ou presencialmente na Central de 

Execuções, na Rua do Brum, 107.

Conciliações
O Núcleo de Conciliação vem re-

alizando acordos significativos, a 

exemplo do pactuado entre o ator 

Henri Castelli e a Sociedade Tea-

tral de Fazenda Nova, no valor de 

R$ 550 mil, e do firmado entre o 

grupo econômico Quad/Graphics 

Nordeste Indústria Gráfica Ltda. 

e World Color São Paulo Indús-

tria Gráfica S.A. e um ex-gerente, 

homologado em R$ 1,2 milhão. 

Além disso, em um mesmo dia, 

o Núcleo concentra diversas au-

diências de uma mesma empresa, 

contribuindo para que mais acor-

dos sejam feitos. 

TRT-PE condecora ministra
A ministra do tst Maria de Assis 

Calsing recebeu das mãos da pre-

sidente do trt-pe, desembargadora 

Gisane Barbosa de Araújo, a Meda-

lha Conselheiro João Alfredo Corrêa 

de Oliveira, no dia 09 de outubro.

Ouvidoria
A ouvidora do TRT-PE, desem-

bargadora Eneida Melo, viajou a 

Florianópolis para participar da 

reunião do Colégio de Ouvidores. 

No encontro foram discutidos te-

mas como a importância da atu-

ação da Ouvidoria para a Justiça 

do Trabalho. 

Dissídio
Em sessão do Pleno conduzi-

da pela presidente do trt-pe, 

Gisane Araújo, foi homologa-

do, no dia 20 de outubro, um 

acordo entre os funcionários da 

Companhia Petroquímica de 

Pernambuco e a empresa. Ficou 

decidido que os trabalhadores 

não seriam punidos pelos dias 

em greve e uma comissão de em-

pregados apresentará propostas 

de reajuste salarial.

Capacitação
O Núcleo de Desenvolvimento 

de Pessoal deu prosseguimento à 

capacitação continuada dos agen-

tes de segurança do Regional, que 

abordou assuntos relacionados ao 

uso de força e à legislação da área.

O procurador-chefe do Ministério 

Público do Trabalho em Pernam-

buco, José  Laízio Pinto Júnior, foi 

reconduzido por mais dois anos, 

devendo ficar no cargo até 2017.

Recondução
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Servidores campeões

Os servidores do trt-pe fizeram bonito na xiv Olimpíada Nacional 

da Justiça do Trabalho, em Goiania (go), realizada entre setembro e 

outubro. Os atletas foram campeões de 17 das 20 modalidades, con-

quistando 25 medalhas de ouro, 15 de prata e 20 de bronze.
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Pedro Paulo Nóbrega despede-se do TRT-PE

Com a homologação publicada no 

Diário Oficial da União do dia 27 

de outubro, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (trt-pe) en-

cerrou o seu XX Concurso Público 

para Provimento de Cargo de Juiz 

Substituto. Depois de superarem 

cinco rigorosas etapas, 22 bacha-

réis em Direito foram classificados. 

Os dez primeiros colocados tomam 

posse no dia 10 de novembro. Os 

demais poderão assumir possíveis 

vagas surgidas no período de um 

ano de validade do concurso. 

Cerca de 1,7 mil pessoas de todo 

o Brasil se inscreveram no processo 

seletivo do trt-pe, que teve a Co-

XX Concurso para juiz finalizado com sucesso
missão do Concurso formada pelos 

desembargadores Pedro Paulo Pe-

reira Nóbrega (presidente) e Nise 

Pedroso Lins de Sousa e, como 

representante da oab-pe, o bacha-

rel em Direito Carlos Eduardo Pu-

gliese. A Fundação Carlos Chagas 

ficou responsável pela aplicação e 

logística da primeira fase (Prova 

objetiva seletiva).

Na seguinte, os concorrentes 

habilitados passaram pelas provas 

escritas – Discursiva e Prática de 

Sentença. A terceira etapa contem-

plou sindicância da vida pregressa 

e investigação social e os exames 

de sanidade física e mental e psi-

cotécnico. A ministra do Tribunal 

Superior do Trabalho Maria de As-

sis Calsing coordenou a prova oral 

(quarta fase), sucedida pela derra-

deira avaliação de títulos. 

A presidente do TRT-PE, de-

sembargadora Gisane Araújo de-

monstrou satisfação com o resul-

tado do concurso e parabenizou a 

todos os envolvidos na realização 

do certame. “A missão foi cum-

prida”, resumiu.

O desembargador Pedro Paulo 

Pereira Nóbrega encerrou em ou-

tubro um ciclo de quase 15 anos 

como integrante do Pleno do 

trt-pe. Bacharel em Direito respei-

tado em todo o território nacional, 

o magistrado deixou o cargo pouco 

antes de completar 70 anos – dos 

quais cerca de 50 deles dedicados 

ao exercício da profissão nos setores 

público e privado.

Antes da saída definitiva, ele re-

cebeu duas homenagens: uma no 

dia 28, na sua última sessão ple-

nária; a outra, no dia seguinte, na 

derradeira sessão como membro 

da 1ª Turma do trt6. Nas duas 

ocasiões, entre demonstrações de Escola Judicial do TRT6 preparou homenagem emocionante para o magistrado

afeto e respeito, a emoção tomou 

conta de magistrados, servidores, 

estagiários e público externo. 

No Pleno, o desembargador 

ainda ganhou um tributo exclu-

sivo da equipe da Escola Judi-

cial do trt-pe, unidade até então 

dirigida por ele. O grupo exibiu 

um compilado de fotos captadas 

desde 2001, quando tomou posse 

na Segunda Instância da Justiça 

do Trabalho.   

“Sempre quis ser advogado e me 

tornei juiz pelas circunstâncias. 

Cheguei aqui após 33 anos dedica-

dos à advocacia trabalhista e cheio 

de idealismo. Torço para o Regio-

nal continuar sendo sempre um 

Tribunal respeitável”, comentou 

Pedro Paulo Nóbrega. Com plena 

capacidade profissional e intelec-

tual, ele apontou o retorno à área 

privada como plano profissional 

para o futuro.

Histórico – Graduado pela 

Faculdade de Direito do Reci-

fe (ufpe) em 1968 e especialista 

em Direito do Trabalho e Direi-

to Processual do Trabalho pela 

Unicap, Pedro Paulo Pereira Nó-

brega tornou-se desembargador 

do trt6 na vaga destinada ao 

Quinto Constitucional da Ad-

vocacia. Ele foi vice-presidente 

do Regional no biênio 2013-15 e 

exerceu as funções de diretor da 

Escola Judicial e presidente das 

3ª e 4ª Turmas do Pleno.
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Candidatos comemoram aprovação no concurso, no Pleno do TRT-PE


