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A segunda edição do evento promovido pelo Getrin6 
recebeu grande público no auditório da Fiepe entre 

os dias 23 e 25 de novembro.
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Na Semana Nacional da Conciliação, o trt-pe realizou 
mutirão de tentativas de acordo na sede do Regional e 

em diversas vts pelo estado.
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TRT-PE: Um Tribunal de 
excelência – Selo Diamante
O Tribunal foi o único trt do Nordeste a receber o mais alto 

reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça pela excelência 

na gestão da informação. A entrega do prêmio, recebido pela 

desembargadora-presidente, Gisane Araújo, aconteceu no 9º Encontro 

Nacional do Poder Judiciário, em Brasília, dia 24 de novembro. Apenas 

o stj, o tst, os trts da 9ª e 23ª Região, o  trf4 e o tj-ce receberam o 

selo nessa categoria

em números

S E L O

2015

II Congresso Pernambucano 
do Trabalho Seguro

Semana da Conciliação

Os dez primeiros colocados no xx Concurso para o cargo de juiz substituto do trt-pe tomaram posse no dia 08 de novembro.
Pág. 08

Magistrados tomam posse
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Três leilões judiciais movimenta-

ram o Tribunal Regional do Tra-

balho da 6ª Região (trt-pe) duran-

te o mês de novembro. Os dias 16 

e 30 foram reservados às hastas 

públicas das 23 varas do trabalho 

da capital, as sessões ocorreram 

no prédio-sede do Regional. Já no 

dia 17, foi a vez do leilão da Vara 

de Timbaúba, realizado no Fórum 

Trabalhista do município. Juntos 

os eventos renderam cerca de R$ 

5,3 milhões para pagamento de 

créditos trabalhistas.

Imóveis, veículos, terrenos, pin-

turas em tela, máquinas de costu-

ra, quotas de empresas, bebidas e 

diversos outros bens foram ofer-

tados nos leilões do Recife. No 

primeiro dia de evento (16), os ve-

ículos foram os itens mais procu-

rados, rendendo ao Tribunal um 

total de R$ 86.400,00. Já no se-

gundo (30), o Regional levantou a 

soma de quase meio milhão de re-

ais, contabilizados com o arremate 

de um apartamento, um terreno, 

Leilões contabilizaram bons 
números para o Tribunal

dois carros, aparelhos eletrônicos 

e mesas de madeira.

Na Vara do Trabalho de Tim-

baúba, o resultado foi de R$ 4,8 

milhões, fruto do arremate de 

parte remanescente do Engenho 

Dois Rios. O terreno, com mais 

de 32 mil hectares e plantio de 

cana-de-açúcar seca, foi arrema-

tado pela glk empreendimentos 

ltda., que liquidou o lance no 

ato.  O valor será utilizado para 

o pagamento de ex-funcionários 

da Usina Maravilhas s/a. Per-

tencente à mesma empresa, o 

Engenho Jacaré - 43,6 hectares 

e avaliado em R$ 4,4 milhões - 

foi posto a leilão no mesmo dia, 

mas como não houve licitante, 

agendou-se nova praça. 

Para os interessados em partici-

par de qualquer leilão promovido 

pela Hasta Pública do Tribunal, 

é preciso ser maior de 18 anos e 

apresentar documentos de iden-

tificação, rg, cpf – próprios e 

do cônjuge – e comprovante de 

residência. Para pessoa jurídica: 

contrato social da empresa (cópia 

autenticada), a ficha cadastral do 

cnpj e, se o representante não for 

sócio, procuração com firma re-

conhecida. No modo online, é 

preciso se cadastrar na página 

do Tribunal e enviar os docu-

mentos citados para a Seção de 

Hasta Pública.

Imóveis

Descrição Arremate

Terreno na BR 101 (Goiana), com 32 mil hectares R$ 4,8 milhões

Terreno na Imbiribeira (Recife), com 1.320 m² R$ 86 mil

Apartamento nas Graças (Recife), com 118,07 m² R$ 294 mil

Veículos

Descrição Arremate

Caminhonete Hyundai 2011/2012 R$ 40 mil

Caminhão Baú Mercedes Benz 1995 R$ 35 mil

Trator R$ 4 mil

Outros

Descrição Arremate

10 mesas de bar + 40 cadeiras R$ 500,00

Ar-condicionado split 7 mil BTUs R$ 420,00

Conheça alguns itens arrematados em novembro:
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Destino dos processos físicos ar-

quivados na Corte pernambuca-

na, o Serviço de Arquivo-Geral 

(sag) do Tribunal Regional do 

Trabalho da Sexta Região (trt-

-pe) tem passado por uma série 

de melhorias. As benfeitorias 

contemplam o prédio original, 

TRT-PE realiza estudo sobre acessibilidade
Interessado em oferecer cada 

vez mais qualidade de vida fun-

cional e um ambiente receptivo 

para o público interno e externo, 

o trt-pe iniciou um estudo so-

bre acessibilidade e condições de 

trabalho de magistrados e servi-

dores com mobilidade reduzida 

ou outro tipo de deficiência. O 

levantamento está sendo condu-

zido pela Seção de Serviço Social.

Inicialmente, foram identifi-

cados cerca de 65 membros do 

quadro com o perfil descrito, mas 

outros poderão ser incluídos. Na 

fase atual, integrantes da Seção 

dialogam com esse grupo para 

apontar sugestões de melhorias, 

além de necessidades e dificul-

dades encontradas no exercício 

das atribuições e na convivência 

com colegas de trabalho e chefias.

“Nossa abordagem vai além da 

necessidade de adequação de pos-

tos de trabalho. Ela inclui a identi-

ficação de particularidades quanto 

ao acompanhamento de saúde e à 

utilização de novos instrumentos 

e ferramentas que possibilitem o 

aproveitamento pleno da capacida-

de destes indivíduos e a promoção 

de sua funcionalidade, bem como 

a aceitação e a convivência com 

as diferenças e especificidades de 

cada um por parte da equipe de 

trabalho”, comenta o coordenador 

da iniciativa, Renatto Pinto.

O gestor explica que o estudo 

ainda pretende levar à criação 

de uma proposta multidiscipli-

nar para acolhimento e acom-

panhamento de magistrados e 

servidores com deficiência. Ele 

também prevê a realização de ofi-

cinas sobre Libras – Língua Bra-

sileira de Sinais – e outras volta-

das para a formação de agentes 

multiplicadores.

Programa do TRT6 será adotado nacionalmente
Cerca de 45 servidores da área de 

gestão de pessoas dos 24 Regionais 

trabalhistas participaram no dia 02 

de dezembro, no Fórum Agamem-

nom Magalhães, sede do trt-pe, no 

Recife, de uma reunião para delibe-

rar sobre o Programa de Gestão de 

Competências (Progecom). Desen-

volvido pela Corte anfitriã do en-

contro, o sistema será adotado pelo 

Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (csjt) como padrão para 

todos os trts, determinação trazida 

pela Resolução n.º 156/2015.

Antes que isso ocorra, serão neces-

sários alguns ajustes de metodolo-

gia na ferramenta. A discussão das 

questões técnicas, o esclarecimento 

de dúvidas e a sugestão de perso-

nalização pautaram o evento, que 

contou com a presença do diretor-

-geral do trt-pe, Wlademir Rolim; 

da diretora da Secretaria de Gestão 

de Pessoas, Kátia Barros; e de uma 

comitiva do csjt, incluindo a coor-

denadora Rosa Amélia Casado.

A chefe do Setor de Planejamento 

de Gestão de Competências, Ezilda 

Luci Matias, coordenou a apresen-

tação do sistema e demonstrou sua 

aplicação prática. As intervenções 

dos demais servidores complemen-

taram o encontro.

Rosa Casado detalhou a criação 

de um comitê para estudar a solu-

ção tecnológica pernambucana. “O 

grupo também responderá pela im-

plantação do Progecom e por ques-

tões maiores em prioridade de reso-

lução”, comentou. “O trt6 cuidará 

do Programa e traremos um modelo 

de avaliação de desempenho para 

integrá-lo ao de gestão de compe-

tências”, completou a coordenadora.

Arquivo-Geral do TRT-PE recebe 
melhorias para otimização do serviço

localizado em Vitória de Santo 

Antão, e incluem outras unida-

des complementares  locadas no 

mesmo município.

Outro melhoramento diz res-

peito à aquisição de mobiliário. 

Nos últimos cinco anos, o trt6 

já investiu mais de R$ 1 milhão 

em equipamentos como arquivos 

deslizantes, minie-porta-pallets 

e caixas de papelão Kraft de alta 

gramatura – esta última, solução 

exclusiva do Regional.

“A importância da reorga-

nização dos espaços e a reali-

zação de outras intervenções 

está na melhor estruturação 

do espaço físico para receber 

os processos. As medidas fa-

cilitam o fluxo informacional 

e oferecem uma melhor prote-

ção dos documentos de rele-

vância para o acervo”, explicou 

Marcília Gama. 
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Programação diversificada marca  
o II Congresso Pernambucano  
do Trabalho Seguro

Como integrante do Getrin6, o 

trt-pe promoveu entre 23 e 25 

de novembro o II Congresso Per-

nambucano do Trabalho Seguro. 

O evento reuniu cerca de 500 pes-

soas no auditório da Fiepe, no Re-

cife, para discutir novas perspec-

tivas e cenários na relação entre 

trabalho, saúde e meio ambiente.

A programação diversificada 

teve palestrantes de renome como 

o ministro do Tribunal Superior 

do Trabalho (tst) Cláudio Bran-

dão; o desembargador Sebastião 

Oliveira (trt-mg); os juízes Ricar-

do Jahn (trt-sc), Ana Freitas (trt-

-pe) e Luciana Conforti (trt-pe); 

e especialistas de várias entida-

des ligadas à proposta do evento, 

a exemplo do Ministério da Saúde, 

Fundação Joaquim Nabuco e Mi-

nistério Público de Pernambuco.

Impactos ambientais causados 

pela indústria moveleira, constru-

ções sustentáveis, produção pro-

batória e mensuração de danos 

ao trabalhador foram alguns dos 

temas abordados. As discussões 

ainda abrangeram tópicos como 

desafios da nr12, condições de 

trabalho segundo o novo cpc, de-

safios do sus quanto à saúde labo-

ral e segurança dos profissionais 

na construção civil, entre outros.

“A importância do evento é a 

demonstração da continuidade 

do trabalho. Já estamos há cinco 

anos com diversas ações graças às 

iniciativas dos atuais e dos ante-

riores gestores regionais do Traba-

lho Seguro e isto é extremamente 

necessário para consolidar e forta-

lecer cada vez mais o Programa no 

estado”, comentou o coordenador 

geral do evento, desembargador 

do trt-pe Fábio Farias.

As atividades complementares 

incluíram distribuição de mudas 

de árvores pelo Grupo jcpm, sor-

teio de livros, doação de alimentos 

para entidades carentes, mostra de 

vídeos e exposições dos fotógra-

fos Danilo Galvão (Trabalhadores 

eternos), Geyson Magno (Gesseiros 

e Vaqueiros) e Stela Maris (Labor 

das Deusas). Também ocorreu o 

lançamento dos livros: Segurança 

do trabalho na construção civil, do 

professor da ufpe Antônio Nunes 

Barbosa Filho, e O verso dos traba-

lhadores, obra de contos e ensaios 

fotográficos organizada pelo Mi-

nistério Público do Trabalho (mpt).

Mobilização – A realização do 

Congresso foi do Getrin6 – Grupo 

de Trabalho Interinstitucional de 

Prevenção de Acidentes de Traba-

lho da 6ª Região–, que desenvolve 

no estado as ações do Trabalho 

Seguro. O programa do tst e do 

Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho é regionalmente gerido 

pelos magistrados Fábio Farias e 

Ana Freitas.

A entidade é integrada pelo 

trt-pe, mpt-pe, Ministério do Tra-

balho e Emprego (mte-pe), Advo-

cacia-Geral da União e Instituto 

Nacional de Seguro Social. Tam-

bém fazem parte do grupo a Pre-

feitura de Olinda e as fundações 

Oswaldo Cruz e Jorge Duprat Fi-

gueiredo de Segurança e Medici-

na do Trabalho (Fundacentro-pe).

Evento do Getrin6 reuniu novidades sobre a tríade trabalho, meio ambiente e saúde

Desembargador Sebastião Oliveira foi um dos palestrantes

Mesa de honra do II Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro
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Presidente Gisane Araújo 
homenageia ministro do TST

O trt-pe foi reconhecido pela 

excelência na produção, gestão, 

organização e disseminação de 

informações administrativas e 

processuais. O Regional esteve 

entre o seleto grupo de oito tri-

bunais brasileiros que receberam 

o Selo Justiça em Números cate-

goria Diamante, a mais alta con-

decoração do Conselho Nacional 

de Justiça (cnj) para destacar as 

instituições com o melhor desem-

penho na administração de dados 

estatísticos. A premiação aconte-

ceu no dia 24 de novembro, du-

TRT-PE recebe Selo Diamante pela 
qualidade na gestão de informação

rante o 9º Encontro Nacional do 

Poder Judiciário, em Brasília (df), 

e reuniu 91 tribunais.

Uma comissão do cnj avaliou a 

capacidade das instituições em pa-

dronizar, extrair e disponibilizar os 

dados analíticos de suas unidades, 

considerando as regras definidas 

pelo Conselho em sua Resolução 

nº 46/2007 e no Modelo Nacio-

nal de Interoperabilidade. Tam-

bém foi levado em conta o nível 

de implantação do Processo Judi-

cial Eletrônico (pje), procedimento 

concluído pelo trt-pe desde 2014. 

Ao todo, 56 cortes do Judiciário 

foram premiadas em quatro dife-

rentes classes: Diamante, Ouro, 

Prata e Bronze.

Implantada em 2013, a con-

cessão do Selo busca incentivar 

a qualidade e consistência dos 

dados estatísticos, permitindo a 

identificação de indicadores con-

fiáveis para auxiliar o planejamen-

to e gestão estratégica, bem como 

para aumentar a transparência do 

Judiciário, já que amplia o acesso 

do público a essas informações.

Definidas as metas do Judiciário para 2016
No dia 25 de novembro, ainda no 

9º Encontro Nacional do Poder 

Judiciário, os tribunais aprova-

ram as metas a serem exigidas 

para 2016, sendo oito nacionais 

e mais nove específicas. 

As principais mudanças relaciona-

das à Justiça do Trabalho se deram 

com a Meta 3, que propõem au-

mentar os casos solucionados por 

meio de conciliação, e com a Meta 

7, que busca identificar e reduzir 

em 2% (em relação ao ano anterior) 

o acervo processual dos 10 maiores 

litigantes.  Permaneceram iguais, 

atualizando-se apenas os anos de 

referência, os parâmetros relativos a 

julgar mais processos do que os dis-

tribuídos, julgar processos antigos, 

impulsionar a execução e priorizar o 

julgamento de ações coletivas.

Durante o evento também foi 

apresentada a versão 2.0 do PJe. 

Com previsão de entrar em fun-

cionamento em março de 2016, 

o sistema promete evoluir em 

relação à eficiência e facilidade 

de utilização.

Na ultima reunião do ano do Co-

légio de Presidentes e Corregedores 

dos Tribunais do Trabalho (Cole-

precor), a presidente do trt-pe, Gi-

sane Barbosa de Araújo, condecorou 

o presidente do Tribunal Superior 

do Trabalho (tst), ministro Barros 

Levenhagen, com a Medalha Con-

selheiro João Alfredo Corrêa de Oli-

veira, que lhe foi conferida no ano 

de 2013. O evento ocorreu em 26 

de novembro, um dia após o 9º En-

contro Nacional do Poder Judiciário, 

também em Brasília (df).

TS
T

TS
T

Presidente do TRT-PE, Gisane Araújo, recebe o prêmio ao lado da vice-presidente,  
Virgínia Canavarro e da chefe do Núcleo de Estatística e Pesquisa, Terezinha Pimentel (esq.)
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O Tribunal Regional do Trabalho 

da Sexta Região participou, entre 

os dias 23 e 27 de novembro, da 10ª 

Semana Nacional da Conciliação. 

De iniciativa do Conselho Nacio-

nal de Justiça (cnj), a ação mobili-

za anualmente todos os tribunais 

brasileiros, que selecionam proces-

sos com possibilidade de acordo e 

convidam as partes envolvidas para 

solucionarem o conflito. 

No Regional pernambucano, 

além do atendimento às deman-

das espontâneas, foram abertas 

pautas extras de audiências para 

tentativas de acordo em diversas 

vts pelo estado e no Núcleo Per-

manente de Soluções Consensuais 

de Conflitos, unidade instalada 

Semana Nacional da Conciliação 
tem balanço positivo

no edifício-sede da instituição, 

sob responsabilidade do juiz 

Eduardo Câmara. 

No Núcleo Permanente de So-

luções Consensuais de Conflitos, 

71% das audiências de conciliação 

resultaram em homologação de 

acordos trabalhistas, com a con-

versão de aproximadamente R$ 

4,5 milhões em créditos traba-

lhistas. Entre as Varas, a 2ª vt de 

Olinda foi a que mais conciliou, 

das 185 audiências realizadas, 64 

terminaram com solução amis-

tosa entre as partes, somando 

mais de R$ 600 mil em créditos 

trabalhistas. Durante a semana, 

as audiências envolveram gran-

des litigantes trabalhistas como 

Companhia Energética de Per-

nambuco (Celpe) e a construtora 

Queiroz Galvão. Em todo o es-

tado, nos cinco dias de mutirão, 

foram atendidas cerca de seis mil 

pessoas, 1.183 audiências termi-

naram em acordos e mais de R$ 

12 milhões foram convertidos em 

verbas indenizatórias. 

Entre os dias 16 e 20 de março 

deste ano, o trt-pe já havia parti-

cipado de outro mutirão voltado 

para a resolução de conflitos. A 

mobilização na I Semana Nacio-

nal da Conciliação Trabalhista, 

promovida pelo Tribunal Su-

perior do Trabalho (tst) e pelo 

Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho (csjt), alcançou núme-

ros expressivos. Foram realiza-

das cerca de 2 mil audiências de 

conciliação, com mais de 1.300 

acordos, que corresponderam 

ao encerramento de 63,6% dos 

processos colocados em pauta. 

Os valores das soluções homo-

logadas chegaram a aproxima-

damente R$ 10 milhões.

A Justiça do Trabalho em Per-

nambuco apresenta excelente de-

sempenho em conciliações. Em 

levantamento do Núcleo de Esta-

tística e Pesquisa do trt-pe, entre 

os meses de janeiro e setembro de 

2015, o Regional solucionou mais 

de 34,5 mil processos dessa forma. 

O total de valores pagos aos recla-

mantes foi de R$ 143,2 milhões. 

Desempenho

Unidades que mais 
firmaram acordos

N. de Acordos Total homologado

Núcleo de Conciliação 149 R$ 4.455.718,36

2ª VT de Olinda 64 R$ 607.700,00

1ª VT de Petrolina 36 R$ 363.297,67

1ª VT de Olinda 35 R$ 223.699,00

VT de Garanhuns 28 R$ 111.892,00

2ª VT de Jab. dos Guararapes 27 R$ 181.464,97

Resultado

Audiências designadas 1351

Audiências realizadas (incluindo os 
comparecimentos espontâneos) 1843

Acordos homologados 1183

Valores homologados R$ 12.769.805,84

Número de pessoas atendidas 6169

Fonte: CGE - Núcleo de Estatística e Pesquisa
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Curso de Minuta de Sentença
A Escola Judicial do trt-pe promo-

ve o curso em Educação a Distân-

cia (ead) “Minuta de Sentença”, 

voltado para o aperfeiçoamento 

de assistentes de juízes. Iniciada 

no dia 09/11, a capacitação tem 

cinco módulos e segue até 12/12.

Encontro Socioambiental
O trt-pe participou, nos dias 3 e  

4 de dezembro, em Belém-pa, do 

I Encontro Nacional de Gestão 

em Responsabilidade Socioam-

biental da Justiça do Trabalho. 

A ouvidora, desembargadora 

Eneida Melo, mediou o painel 

“Ouvidorias: um instrumento 

para a responsabilidade socio-

ambiental”, enquanto o pre-

sidente da Comissão de Res-

ponsabilidade Socioambiental, 

Renatto Pinto, mediará a pales-

tra “Ética no Trabalho”. 

Digitalização de Processos
O trt-pe assinou um novo con-

vênio com o Centro Suvag de 

Pernambuco (instituição sem 

fins lucrativos responsável pela 

inclusão de deficientes auditivos 

no mercado de trabalho), para 

ampliar a quantidade de contra-

tados atuando na digitalização 

de processos em meio físico. Ini-

ciado em 2011, o convênio be-

neficiava 20 pessoas, agora, esse 

número aumentou para 30.

Semana da Memória TST
O trt-pe participou, entre os 

dias 9 e 13 de novembro, em 

Brasília/df, da Semana da Me-

mória da Justiça do Trabalho e 

do workshop Projeto de Moder-

nização de Arquivos da Justiça do 

Trabalho - eventos promovidos 

pelo Tribunal Superior do Traba-

lho (tst) e pelo Conselho Supe-

rior da Justiça do Trabalho (csjt) 

respectivamente. Na ocasião, o 

trt-pe foi representado pela 

desembargadora Eneida Melo 

Correia de Araújo, pela chefe do 

Núcleo de Gestão Documental 

e Memória, Marcília Gama da 

Silva, e pelo chefe do Arquivo-

-Geral, Marcos Antônio.

Sistema de Gestão Funcional
Entrou em funcionamento, neste 

mês, o Sistema de Gestão Funcio-

nal dos Magistrados (sgfm), com 

o objetivo gerenciar eletronica-

mente as atividades relacionadas 

ao provimento dos magistrados 

no trt-pe. Desenvolvido pela 

Corregedoria e pela Secretaria 

de Tecnologia da Informação, o 

sistema permite realizar concur-

sos de remoção, zoneamento e de-

signação. Além disso, possibilita 

visualizar os concursos internos 

(realizados, em andamento e pre-

vistos), fazer inscrições, anexar 

documentos e acompanhar todo 

o processo de seleção.

Novos Servidores
O trt-pe empossou seis novos 

servidores em novembro, sendo 

cinco técnicos judiciários (área 

administrativa) e um analista 

judiciário (área administrativa 

– especialidade Contabilidade). 

Entre os técnicos, José Fernandes 

de Queiroga Júnior ficou lotado 

na Secretaria de Orçamento e 

Finanças (sof); Geyzon Bezer-

ra Almeida e Daisyanne Maria 

Rodrigues Barreto de Assis, na 

Vara do Trabalho (vt) de Caten-

de; Wagner Barros, na 2ª vt de 

Palmares; e Vladmir Farias de 

Queiroz, na vt de Salgueiro. O 

analista Adilson Ramos da Silva 

ficou lotado na sof.

De setembro a novembro cerca de 1700 processos de execução foram digitalizaods 
pelo Centro Suvag
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José Fernandes e Adilson Ramos são os novos servidores lotados na Secretaria de Orçamento e Finanças
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Em solenidade conduzida, no dia 

10 de novembro, pela presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho da 

6ª Região (trt-pe), desembargado-

ra Gisane Barbosa de Araújo, dez 

novos juízes do trabalho substitu-

tos foram empossados diante do 

Pleno do Regional, no prédio-sede 

da instituição. Um dia após presta-

rem o Juramento Constitucional e 

receberem as togas que usarão du-

rante as audiências, os magistrados 

deram início ao curso de formação 

na Escola Judicial do trt6. 

A convocação dos candidatos 

considerou o desempenho indivi-

dual no recém-finalizado xx Con-

curso Público do Regional para 

o provimento de cargos de juiz 

substituto. Pela ordem de clas-

sificação no certame, foram em-

Novos juízes tomam posse 
e iniciam formação

possados Bruno Lima de Oliveira, 

Juliana Ranzani, Fernando Rodri-

gues Carvalho, Luis Guilherme 

Silva Robazzi, Leandro Fernandes 

Teixeira, Patrícia Franco Trajano, 

Rodrigo de Mello, Paloma Daniele 

Borges dos Santos Costa, Victor 

Majela Nabuco de Menezes e Ta-

tyana de Siqueira Alves Pereira 

Rodrigues Rocha.  

A cerimônia teve a participação 

dos desembargadores do trt-pe, 

incluindo a vice-presidente, Vir-

gínia Malta Canavarro, e o corre-

gedor, Ivan de Souza Valença Al-

ves, além da procuradora-chefe 

em exercício do Ministério Pú-

blico do Trabalho em Pernam-

buco (mpt-pe), Lívia Viana de 

Arruda. A Mesa de Honra foi 

formada pelo desembargador Pe-

dro Paulo Nóbrega, presidente 

da Comissão do Concurso; pelo 

presidente da Associação dos 

Magistrados do Trabalho da 6ª 

Região (Amatra vi), juiz André 

Machado; e os representantes da 

oab-pe que integraram comissões 

do certame - Carlos Pugliese, 

César Caúla, Leonardo Coelho 

e Ricardo Varjal.

Segunda colocada no concur-

so, a juíza Juliana Ranzani pres-

tou o Juramento Constitucional, 

seguido pelo discurso de posse 

proferido pelo magistrado Bruno 

Lima de Oliveira, candidato com 

o melhor desempenho no certa-

me do Tribunal. “A posse marca 

ao mesmo tempo uma chegada, 

pelo fim do período como con-

curseiro, e um novo ponto de 

partida, com o início de uma 

das mais belas carreiras que o 

serviço público pode oferecer”, 

enfatizou Oliveira.

No dia seguinte, os novos ju-

ízes começaram a cursar no 7º 

Módulo Regional de Formação 

Inicial de Magistrados (mrfim). 

A ambientação de 60 dias é co-

ordenada pela Escola Judicial do 

trt-pe. O grupo está conhecendo 

a estrutura do Regional, incluin-

do aspectos práticos para a pres-

tação da atividade jurisdicional. 

O conteúdo programático da ca-

pacitação inclui a ida dos magis-

trados para Varas do Trabalho da 

capital, da Região Metropolitana 

e do interior. Também estão pre-

vistas visitas técnicas em grandes 

empresas do estado.
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