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Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
 

Correição no TRT de Pernambuco inicia na próxima semana  

Sex, 13 set 2013 – 17h40) 

O Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco passará por Correição Ordinária no 
período de 16 a 20 de setembro de 2013. 

O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins Filho, irá a 
Recife para conduzir os trabalhos correicionais no TRT-6, com a finalidade de analisar 
os aspectos administrativos e processuais do Tribunal, averiguar a regularidade dos 
prazos processuais, o desempenho dos magistrados, dentre outros quesitos. 

O 6º Regional tem jurisdição sobre o estado de Pernambuco, abrangendo 185 
municípios, com 70 Varas do Trabalho instaladas. É composto por 19 
desembargadores, e na 1ª instância são 125 juízes, sendo 65 titulares e 60 substitutos. 
Atualmente, há 13 cargos vagos, sendo 3 de juiz titular e 10 de juiz substituto. 

Durante o período da correição, estão previstas audiências com autoridades, 
representantes do Ministério Público do Trabalho e da Ordem dos Advogados do 
Brasil, com sede em Recife. 

Notícias relacionadas 

Correição Ordinária no TRT-PE começa nesta segunda-feira (16) 

Corregedor-Geral do TST recebe o público dia 17/09 no TRT-PE 

(Euvânia Rezende/foto: Ascom/TRT-6) 

(http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-inicia-na-proxima-

semana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_

p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_10

1_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue  - acesso 

23/9/2013 – 9h47) 

 

Ministro Ives Gandra inicia correição no TRT de Pernambuco  

(Seg, 16 set 2013 – 18h30) 

O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Filho, iniciou na tarde 
desta segunda (16) os trabalhos de correição no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
Região (TRT/PE). Ele foi recepcionado pelo Presidente, Desembargador Ivanildo da 
Cunha Andrade. 

http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/13/correicao-ordinaria-no-trt-pe-comeca-nesta-segunda-feira-16
http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/05/corregedor-geral-do-tst-recebe-o-publico-dia-1709-no-trt-pe-0
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-inicia-na-proxima-semana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-inicia-na-proxima-semana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-inicia-na-proxima-semana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-inicia-na-proxima-semana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-inicia-na-proxima-semana?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
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Na abertura, o Ministro Corregedor concedeu entrevista à imprensa local (TV Rede 
Brasil de Comunicação, Diário de Pernambuco, Rádio e Jornal do Comércio, Rádio e 
Folha de Pernambuco). Ele demonstrou preocupação com a baixa produtividade da 1ª 
e 2ª instâncias. Durante o período correicional ele se empenhará para detectar as 
razões dos baixos índices de desempenho, e propor soluções para melhorar a atuação 
jurisdicional. 

Quanto à 1ª instância, na avaliação prévia, foi diagnosticado que os juízes de 1º grau, 
da Justiça do Trabalho em Pernambuco, têm a 3ª maior sobrecarga de processos do 
país. 

 

Após a coletiva, foi realizada reunião de apresentação dos membros da equipe da 
Corregedoria-Geral e dos diretores do TRT-6.  O Corregedor-Geral esclareceu sobre os 
procedimentos a serem adotados durante a correição, destacando que serão 
analisados, além de Processo Judicial Eletrônico, as estruturas administrativa e judicial 
do Tribunal, como por exemplo, o quantitativo de servidores, estrutura e 
funcionamento da Escola Judicial, atuação do corregedor regional, desempenho da 2ª 
e 1ª instâncias, carga de trabalho, entre outros. Esse encontro é importante para que 
todos possam ter conhecimento das atribuições recíprocas buscando, dessa maneira, 
viabilizar a condução das atividades de forma bem sintonizada. 

Em seguida, o Ministro Ives Gandra Filho reuniu-se, reservadamente, com os dirigentes 
do TRT de Pernambuco. 
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Desembargadores Pedro Paulo Nóbrega (Vice-Presidente), Ivanildo da Cunha Andrade (Presidente), Ministro Ives Gandra 

Filho (Corregedor-Geral) e Virgínia Malta Canavarro (Corregedora Regional) 

O encontro entre o Corregedor-Geral e os Desembargadores do 6º Regional  teve início 
às 16h, na sala da Presidência. A reunião teve por objetivo prestar esclarecimentos 
sobre a correição em curso, bem como detectar as peculiaridades da movimentação 
processual na Região e colher sugestões apresentadas pelos referidos magistrados. 

Amanhã o Corregedor-Geral cumprirá extensa agenda. Estão previstas visitas à Escola 
Judicial e às Varas do Trabalho instaladas na capital pernambucana. 

A correição no TRT-6 prossegue até sexta-feira (20). O encerramento está previsto, em 
princípio, para as 13h30 com a leitura da ata, em sessão pública. 

 (Euvânia Rezende/fotos: Elysangela Freitas / Ascom/TRT-6) 

(http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/ministro-ives-gandra-inicia-correicao-no-trt-de-

pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%

26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_10

1_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue – acess0 

23/9/2013 – 10h11) 

 

 

 

 

http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/ministro-ives-gandra-inicia-correicao-no-trt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/ministro-ives-gandra-inicia-correicao-no-trt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/ministro-ives-gandra-inicia-correicao-no-trt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/ministro-ives-gandra-inicia-correicao-no-trt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/ministro-ives-gandra-inicia-correicao-no-trt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
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Encerramento da correição em tempo real 

(Ter, 17 set 2013 – 16h30) 

 A partir do próximo dia 20, as leituras das atas e relatórios das correições e inspeções 
a serem realizadas pelo atual Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives 
Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

A primeira sessão a ser transmitida ao 
vivo será a de encerramento da 
correição no Tribunal Regional do 
Trabalho de Pernambuco, no dia 20 de 
setembro, a partir das 13h30. 

O serviço foi desenvolvido em parceria 
com o Setor de Tecnologia de 
Informação do TRT-6 e a Seção de 
Aprimoramento em Tecnologia da 

Informação/Coordenadoria de Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do 
Trabalho. Os testes de conexão, vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com 
sucesso.   

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 
que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do Trabalho.  Após 
acessar  www.tst.jus.br, clique em Notícias \ Sessões ao vivo \ Encerramento da 
correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa Internet 
Explorer. 

- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas Firefox ou Internet Explorer. 

 (Euvânia Rezende / Foto: TST) 

(http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/encerramento-da-correicao-em-tempo-

real?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st

ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_10

1_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue    - acesso 

23/9/2013 – 10h34) 

 

 

 

http://www.tst.jus.br/
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/encerramento-da-correicao-em-tempo-real?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/encerramento-da-correicao-em-tempo-real?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/encerramento-da-correicao-em-tempo-real?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/encerramento-da-correicao-em-tempo-real?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/encerramento-da-correicao-em-tempo-real?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
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Corregedor-Geral visita Fórum Trabalhista de Pernambuco  

(Ter, 17 set 2013 – 18h20) 

Na manhã de hoje (17), o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives 
Gandra Filho, deu prosseguimento aos trabalhos de correição no TRT de Pernambuco. 
Ele visitou o Fórum Advogado José Barbosa de Araújo, onde funcionam 23 Varas do 
Trabalho em Recife. 

Na sua gestão, o Ministro Ives Gandra Filho tem realizado visitas à 1ª instância da 
Justiça do Trabalho, para verificar "in loco" as instalações e condições de trabalho dos 
magistrados e servidores. 

Ele percorreu os corredores do Fórum Trabalhista, visitou três Varas do Trabalho (1ª, 
2º e 4ª) e conversou com advogados e servidores.  

 

Na 3ª Vara do Trabalho de Recife, o Ministro Corregedor presenciou a realização de 
uma audiência, conduzida pela Juíza Titular Aline Pimentel, oportunidade que 
aproveitou para conversar com as partes sobre a importância da conciliação. 
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Ainda na parte da manhã, aconteceu a reunião com os magistrados da 1ª instância. A 
reunião ocorreu no auditório do Fórum Advogado José Barbosa de Araújo (prédio da 
Sudene). Dentre os assuntos abordados na reunião está a produtividade dos juízes do 
1º grau e o prazo para o julgamento dos processos. 
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Em seguida, o Corregedor-Geral reuniu-se com os representantes da Associação dos 
Advogados Trabalhista de Pernambuco (AATP), momento importante para discutir 
assuntos alusivos à atuação dos advogados na Justiça do Trabalho de Pernambuco e 
aperfeiçoar a relação entre a advocacia e o Judiciário.  

 
Representantes da Associação dos Advogados Trabalhista de Pernambuco (AATP): Fabiano Barbosa (Diretor), 

Theobaldo Pires Ferreira (Vice-Presidente); Marcondes Oliveira (Presidente) e Ministro Ives Gandra Filho 
(Corregedor-Geral) 

Após o encontro com as entidades de advogados, o Ministro reuniu-se, novamente, 
com os membros da direção do TRT de Pernambuco, Desembargadores Ivanildo da 
Cunha Andrade (Presidente), Pedro Paulo Nóbrega (Vice-Presidente) e Virgínia Malta 
Canavarro (Corregedora Regional).  

Amanhã (18), o Corregedor-Geral visitará a Escola Judicial e dedicará parte do dia para 
analisar os dados coletados por sua equipe de assessores. 

O encerramento da correição acontecerá no dia 20, sexta-feira. A leitura da ata será 
transmitida ao vivo. 

(Euvânia Rezende/ Fotos: Stela Maris/ Ascom TRT-6) 

 

(http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-visita-forum-trabalhista-de-

pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%

26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_10

1_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue  - acesso 

23/9/2013 – 10h25) 

http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/encerramento-da-correicao-em-tempo-real?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/encerramento-da-correicao-em-tempo-real?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-visita-forum-trabalhista-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-visita-forum-trabalhista-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-visita-forum-trabalhista-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-visita-forum-trabalhista-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-visita-forum-trabalhista-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
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Escola Judicial do TRT de Pernambuco recebe visita do Corregedor-Geral  

(Qua, 18 set 2013 – 18h) 

 Nesta quarta-feira (18), terceiro dia de correição no Tribunal Regional do Trabalho de 
Pernambuco (TRT-PE), o Ministro Ives Gandra Filho, conheceu as instalações da Escola 
Judicial, que funciona na sede do Regional, no Cais do Apolo. 

 
Desembargador André Genn (Diretor da Escola Judicial do TRT-PE), Ministro Ives Gandra (Corregedor-Geral), Juiz 

Agenor Martins (Coordenador Geral da Escola Judicial do TRT-PE), Júlia Couto (Assessora da CGJT) e Wilton 
Henriques da Cunha (Diretor de Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho) 

O Desembargador André Genn mostrou as dependências da Escola Judicial e falou 
sobre o seu funcionamento, especialmente sobre o método misto de capacitação em 
PJe, que combina atividades presenciais com  técnicas de Ensino a Distância (EaD). O 
modelo é pioneiro e divide-se em duas etapas. Primeiramente, dois servidores de cada 
vara trabalhista recebem formação para atuarem como multiplicadores do 
conhecimento em suas unidades de trabalho. Posteriormente, todos os servidores são 
capacitados em seus locais de trabalho, assistindo a aulas em videoconferência 
(produzidas e transmitidas pela EJ6) e realizando exercícios em uma plataforma virtual, 
tudo isso com a ajuda dos colegas multiplicadores. 

De acordo com o Desembargador André Genn, um dos benefícios do método é que 
"todos se sentem mais seguros e mais tranquilos por estarem em seus computadores, 
em seu ambiente". 

O Ministro Ives Gandra ficou muito impressionado com o sistema de ensino 
implementado pela EJ6, ressaltando que o formato permite maior agilidade na 
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implantação do PJe e sugeriu seu compartilhamento com outros Regionais. "Grande 
ideia", finalizou. 

Outro ponto avaliado como positivo foi a ampla participação dos juízes da primeira 
instância nos cursos de atualização.  Segundo o juiz Agenor Martins, a preparação 
envolve pesquisa de interesse com os magistrados e campanhas para divulgar novas 
turmas. 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 

A Escola Judicial lançou no dia 15 de fevereiro deste ano, um portal para ensino do 
Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT). O ambiente virtual de aprendizagem foi idealizado 
com o objetivo de otimizar, no âmbito do TRT-6, as ações de aprendizagem e 
treinamento do PJe-JT. 

No novo ambiente, os usuários têm acesso a manuais e vídeos de 1ª e 2ª Instâncias, 
podem acessar os ambientes de treinamento livre PJe/EaD, bem como o curso auto-
instrucional do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 

O PJe-JT visa agilizar a resolução dos conflitos trabalhistas de forma segura e confiável. 
O uso da tecnologia também proporciona uma Justiça do Trabalho mais acessível, ágil, 
econômica, eficiente e sustentável, porém houve várias restrições ao uso da 
ferramenta, as quais estão sendo superadas com os cursos de capacitação e melhorias 
do sistema em todo o País. 

 

 

(Euvânia Rezende com informações da Assessoria de Comunicação do TRT-6/ Fotos: Elysangela 

Freitas/ Ascom TRT-6) 
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(http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/escola-judicial-do-trt-de-pernambuco-recebe-visita-do-

corregedor-

geral?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s

tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_10

1_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue  - acesso 

23/9/2013 – 10h37) 

Corregedor-Geral recebe visita de representantes do MPT de Pernambuco  

(Qua, 18 set 2013 – 19h) 

O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Filho, recebeu, no 
final da tarde, a visita dos representantes do Ministério Público do Trabalho de 
Pernambuco. Na pauta, o relacionamento institucional entre o TRT-6 e o MPT-PE e a 
atuação do "parquet" no Estado. 

O Ministério Público do Trabalho de Pernambuco conta com 21 membros, sendo 6 
Procuradores Regionais e 15 Procuradores do Trabalho.  A sede do MPT-PE está 
localizada na Capital, Recife,  e sua jurisdição engloba 40 municípios. 

Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços do órgão, foram criadas, 
em 2005 e 2007, respectivamente, nas cidades de Petrolina e Caruaru, unidades do 
Ministério Público do Trabalho.  A Procuradoria do Trabalho no Município (PTM) de 
Petrolina tem jurisdição sobre 56 municípios e a PTM de Caruaru abrange 91. 

 

 
Ministro Ives Gandra Filho (Corregedor-Geral), Pedro Luiz Gonçalves Serafim da Silva (Procurador-Chefe Substituto) 

e José Laízio Pinto Júnior (Procurador-Chefe do MPT-PE) 

http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/escola-judicial-do-trt-de-pernambuco-recebe-visita-do-corregedor-geral?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/escola-judicial-do-trt-de-pernambuco-recebe-visita-do-corregedor-geral?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/escola-judicial-do-trt-de-pernambuco-recebe-visita-do-corregedor-geral?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/escola-judicial-do-trt-de-pernambuco-recebe-visita-do-corregedor-geral?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/escola-judicial-do-trt-de-pernambuco-recebe-visita-do-corregedor-geral?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/escola-judicial-do-trt-de-pernambuco-recebe-visita-do-corregedor-geral?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
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Agenda 

Amanhã (19), o Corregedor-Geral irá se reunir com seus assessores para concluir a 
análise dos dados referentes ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 

 
   Elenice Maria Peixoto Gonçalves, Wilton da Cunha Henriques, Ministro Ives Gandra M. Filho, Júlia do Couto Perez, 

José Roberto Terra de Barros e Theísa Cristina Scarel de Moraes 

Encerramento da Correição 

Na sexta (20), a partir das 13h30, o Corregedor-Geral entregará ao Presidente, 
Desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, a Ata da Correição, com o resultado dos 
trabalhos. 

A leitura da ata será transmitida ao vivo, pela "internet" do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
Correição, serão disponibilizados dois "links": 

- o primeiro é o da "internet" do Tribunal Superior do Trabalho.  Após 
acessar  www.tst.jus.br, clique em Notícias\Sessões ao vivo\Encerramento da 
Correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa "Internet 
Explorer". 

- o segundo está disponível na "intranet" do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas "Firefox" ou "Internet Explorer". 

http://www.tst.jus.br/
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 (Euvânia Rezende/ Fotos: Elysangela Freitas/ Ascom TRT-6) 

 

(http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-recebe-visita-de-representantes-do-mpt-de-

pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%

26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_10

1_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue  - acesso 

23/9/2013 – 10h44) 

 

Correição no TRT de Pernambuco será concluída amanhã 

(Qui, 19 set 2013 – 15h) 

 

 Desde segunda-feira (16) 
o Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho, 
Ministro Ives Gandra Filho, 
está em Recife, realizando 
a Correição no Tribunal 
Regional do Trabalho da 6ª 
Região/PE. 

Hoje (19) o Corregedor-
Geral ainda se reúne com 
sua equipe de assessores 
para finalizar a análise dos 
dados estatísticos relativos 
às esferas administrativa e 
processual do TRT-6. 

O objetivo da correição é 
obter um panorama 

perfeito sobre as atividades do Tribunal e, assim, melhorar o desempenho da Justiça 
do Trabalho em Pernambuco. 

Em sua gestão, o Ministro Ives Gandra tem reiterado que a atividade correcional é 
principalmente preventiva, mais do que corretiva. 

Encerramento da Correição 

Na sexta (20), a partir das 13h30, o Corregedor-Geral entregará ao Presidente, 
Desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, o resultado da Correição. 

http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-recebe-visita-de-representantes-do-mpt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-recebe-visita-de-representantes-do-mpt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-recebe-visita-de-representantes-do-mpt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-recebe-visita-de-representantes-do-mpt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-recebe-visita-de-representantes-do-mpt-de-pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
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A leitura da ata será transmitida ao vivo pela "internet" do Tribunal Superior do 
Trabalho. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
Correição, serão disponibilizados dois "links": 

- o primeiro é o da "internet" do Tribunal Superior do Trabalho.  Após 
acessar  www.tst.jus.br, clique em Notícias\Sessões ao vivo\Encerramento da 
Correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa "Internet 
Explorer". 

- o segundo está disponível na "intranet" do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas "Firefox" ou "Internet Explorer". 

O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 
TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 
Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 
vídeo e áudio, com o TRT-6 foram realizados com sucesso.  

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 
que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

Entrevista coletiva 

Após a conclusão dos trabalhos, o Corregedor-Geral concederá entrevista coletiva para 
a imprensa na sede do TRT de Pernambuco. 

 (Euvânia Rezende/ Fotos: Elysangela Freitas/ Ascom TRT-6) 

 

(http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-sera-concluida-

amanha?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_

p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_10

1_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue  - acesso 

23/9/2013 – 10h54) 

 

Corregedor-Geral finaliza Correição Ordinária no TRT de Pernambuco 

(Sex, 20 set 2013 – 19h) 

 O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra, encerrou nesta 
tarde (20) a Correição Ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE. A 
sessão pública foi realizada no auditório do Tribunal Pleno e transmitida em tempo 
real pelos serviços de internet do TRT-6 e do Tribunal Superior do Trabalho. A parte 
valorativa da ata da Correição foi apresentada pelo Diretor de Secretaria da 

http://www.tst.jus.br/
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-sera-concluida-amanha?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-sera-concluida-amanha?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-sera-concluida-amanha?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-sera-concluida-amanha?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/correicao-no-trt-de-pernambuco-sera-concluida-amanha?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_eVo3_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_eVo3_keywords%3D%26_101_INSTANCE_eVo3_delta%3D5%26_101_INSTANCE_eVo3_cur%3D1%26_101_INSTANCE_eVo3_andOperator%3Dtrue
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Corregedoria-Geral, Wilton da Cunha Henriques. Presentes à sessão o Presidente do 
Tribunal, Desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, demais desembargadores, juízes 
da primeira instância e servidores. 

 

O Ministro Corregedor esclareceu que o modo de realização das correições desta 
Corregedoria-Geral é diferente das "correições do século 20".  Explicou que a sua 
passagem pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fez com que se verificasse a 
necessidade não tanto de se deter em aspectos procedimentais e formais da prestação 
jurisdicional, como antes era feito nas correições, mas de se deter, fundamentalmente, 
no desempenho da Justiça do Trabalho na Região e na verificação da relação entre fins 
e meios. "O que se cobra da Justiça é se ela tem os meios adequados para fazer frente 
à demanda e se os recursos escassos estão sendo administrados da melhor forma 
possível", afirmou. 

Enfatizou, ainda, que das duas atividades do Conselho Nacional de Justiça - controle 
disciplinar da magistratura e coordenação da atividade jurisdicional – a segunda é 
considerada, por ele, a mais importante, sendo este o viés adotado em suas 
correições, ou seja, uma atuação preventiva e coordenadora das atividades, e não 
corretiva. 

A ata apresenta um panorama global do TRT-6, incluindo um estudo detalhado dos 
seguintes pontos: condições ambientais de trabalho, estrutura judicial e 
administrativa, desempenho, cumprimento de prazos processuais, Escola Judicial e 
capacitação de magistrados e servidores, Tecnologia da Informação, Processo Judicial 
Eletrônico e Sistema e-Gestão, além da atuação da Corregedoria Regional. 
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De acordo com a avaliação do Ministro Ives Gandra, a Escola Judicial do TRT de 
Pernambuco notabiliza-se pelo seu alto nível de excelência, merecendo destaque a 
forma como a EJ6 tem desenvolvido os cursos de capacitação de magistrados e 
servidores, por meio de videoconferência, cujo método tem produzido resultados 
bastante satisfatórios. Afirmou que "seria salutar que outros Regionais replicassem 
esse método". 

Com vistas a aprimorar a qualidade dos serviços prestados, o Corregedor-Geral 
expediu algumas recomendações a serem observadas pelo 6º Regional. 

À Presidência foram feitas três recomendações. A primeira diz respeito à correção dos 
dados coletados no período correicional no sistema e-Gestão, no prazo de 15 dias, 
além de promover a adaptação do sistema de carga de dados para a base regional do 
sistema e-Gestão à versão 4.0 do Manual de Orientações do 2º Grau, bem como a 
correção dos erros referentes às regras não temporais, ora violadas, no prazo de 30 
dias, e para as temporais, que ainda permanecem violadas, foi concedido o prazo de 
60 dias para correção; a segunda determina que as reuniões do Comitê Regional do e-
Gestão fiquem registradas em atas e sejam enviadas ao Comitê Gestor Nacional do 
Sistema, contendo os nomes dos participantes, as matérias discutidas e as respectivas 
deliberações; a última trata do  procedimento de vitaliciamento dos magistrados. 

À Corregedoria Regional foi recomendado que todas as atas das Correições Regionais 
contemplem os registros obrigatórios previstos no art. 18 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho  e  sejam disponibilizadas 
no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, com as assinaturas do Corregedor-
Regional, ou de quem o substitua, e do Juiz Titular da Vara do Trabalho correicionada, 
no prazo máximo de 15 dias do término da correição. O Corregedor Regional também 
deverá acompanhar o desempenho da 1ª instância quanto aos prazos para marcação 
de audiência de instrução, buscando reduzi-los, e informar à Corregedoria-Geral sobre 
as melhorias obtidas. 

Ao Tribunal foram expedidas cinco recomendações: alterar o regimento interno no 
tocante às sessões de julgamento dos processos administrativos contra magistrados, 
para que passe a constar que serão públicas, e não secretas ou reservadas, nos termos 
da Resolução Administrativa 1.613/2013 do Tribunal Superior do Trabalho; adotar a 
simples lavratura da certidão de julgamento relativa às decisões prolatadas em recurso 
ordinário em procedimento sumaríssimo, tanto no caso de manutenção da sentença 
por seus próprios fundamentos, quanto na hipótese de provimento do agravo de 
petição, lançando-se na certidão os fundamentos de reforma da sentença, nos termos 
do art. 895, § 1º, IV, da CLT; fornecer e cobrar o uso da toga em relação aos juízes de 
1º instância, quando em audiência; garantir a cada Juiz do Trabalho, Titular e 
Substituto, ao menos um assistente jurídico para cada um, que possa ser por eles 
treinado e formado de acordo com seu modo de redigir e pensar; a quinta, 
estabelecer, no início de cada ano judiciário, a escala de férias dos Desembargadores. 

Ao concluir os trabalhos, o Ministro Ives Gandra Martins Filho expressou 
agradecimentos ao Presidente do TRT da 6ª Região pela excepcional atenção, cortesia 
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e hospitalidade, extensivos aos Desembargadores da Corte, aos diretores e aos 
servidores.  

 

Ao final o Corregedor-Geral concedeu entrevista coletiva à imprensa (TV Globo, TV 
RBC, Jornal do Comércio, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, Rádio Jornal, 
Rádio Folha, JC News e Rádio CBN). 
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 (Euvânia Rezende/ Fotos Elysangela Freitas e Stela Maris/TRT-PE) 

 

(http://www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-finaliza-correicao-ordinaria-no-trt-de-

pernambuco?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_eVo3%26p_p_lifecycle%3D0%

26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2   - acesso 23/9/2013) 

 

 

Tribunal Superior do Trabalho 

Correição é transmitida em tempo real nesta sexta-feira  

(Sex, 20 Set 2013 12:20:00)  

 A partir desta sexta-feira (20), as leituras das atas e relatórios das correições e 
inspeções a serem realizadas pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro 
Ives Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

A primeira sessão a ser transmitida ao vivo é a de encerramento da correição no 
Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, nesta sexta-feira, a partir das 13h30. 

O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 
TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 
Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 
vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com sucesso.   

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 
que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do Trabalho.  Após 
acessar  www.tst.jus.br, clique em Notícias \ Sessões ao vivo \ Encerramento da 
correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa Internet 
Explorer. 

- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas Firefox ou Internet Explorer. 

(Euvânia Rezende) 

(http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/correicao-e-transmitida-em-tempo-real-nesta-sexta-
feira?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_sta
te%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2 – acesso 23/9/2013 – 8h47) 

file:///D:/Imprensa/2013%20-%20Correições%20TRTs/15%20-%20Correição%20TRT%206%20-%2016%20a%2020.9.2013/(http:/www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-finaliza-correicao-ordinaria-no-trt-de-pernambuco
file:///D:/Imprensa/2013%20-%20Correições%20TRTs/15%20-%20Correição%20TRT%206%20-%2016%20a%2020.9.2013/(http:/www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-finaliza-correicao-ordinaria-no-trt-de-pernambuco
file:///D:/Imprensa/2013%20-%20Correições%20TRTs/15%20-%20Correição%20TRT%206%20-%2016%20a%2020.9.2013/(http:/www.tst.jus.br/noticias1/-/asset_publisher/eVo3/content/corregedor-geral-finaliza-correicao-ordinaria-no-trt-de-pernambuco
http://www.tst.jus.br/
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/correicao-e-transmitida-em-tempo-real-nesta-sexta-feira?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/correicao-e-transmitida-em-tempo-real-nesta-sexta-feira?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/correicao-e-transmitida-em-tempo-real-nesta-sexta-feira?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
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Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região – TRT-6 

 
CORREIÇÃO ORDINÁRIA NO TRT-PE COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA (16) 
 
Publicado em 13/09/2013 às 10h24  

 

O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins Filho, realiza 
correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), entre os 
dias 16 e 20 de setembro. 
 

Na segunda-feira (16), o Ministro se reunirá com o presidente do TRT-PE, 
desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, com os dirigentes do Tribunal e seus 
desembargadores, em seguida visitará a Escola Judicial. 
 

Na terça-feira (17), o Ministro receberá advogados, partes e interessados, de forma 
geral, que queiram tratar, exclusivamente, de questões relativas à 2ª instância do 
Regional de Pernambuco, a exemplo de processos que tramitam nela. As audiências 
acontecerão na Sede do TRT-PE, que fica no Cais do Apolo, 739, Bairro do Recife, e 
deverão ser agendadas previamente pelos telefones (81) 3225-3201 / 3202 com Luiza 
ou Marina. Ainda nesse dia, haverá visitação às varas do trabalho do Recife, situadas 
no prédio da Sudene, e reunião com os juízes. 
 

Os trabalhos prosseguem até na sexta-feira (20), quando acontece o encerramento 
oficial com a leitura da Ata, que apresenta o resultado do trabalho. 
 

Durante a correição o ministro receberá a imprensa para duas entrevistas coletivas, 
uma prevista para o início dos trabalhos, na segunda-feira (16) e outra, para a 
conclusão das atividades, na sexta-feira (20). 
Edital: edital_correicao.pdf 
 
(http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/13/correicao-ordinaria-no-trt-pe-comeca-nesta-segunda-feira-16    - acesso 

18/9/2013 – 9h35) 

http://www.trt6.jus.br/portal/sites/default/files/portal/noticias/2013/09/13/correicao-ordinaria-no-trt-pe-comeca-nesta-segunda-feira-16/edital_correicao.pdf
http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/13/correicao-ordinaria-no-trt-pe-comeca-nesta-segunda-feira-16


21 
 

MINISTRO IVES GANDRA DÁ INÍCIO À CORREIÇÃO NO TRT-PE 

Publicado em 16/09/2013 às 16h22 - Visualizações: 242 

 

Para iniciar a Correição Ordinária do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), que vai de hoje (16/09) até sexta-
feira, 20, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins 
Filho, concedeu, na Presidência do Regional, entrevista coletiva aos veículos de 
comunicação do Recife. 

Discutindo temas de interesse do Tribunal e da sociedade, o Ministro Ives Gandra falou 
de questões como a razoável duração do processo, a problemática do aumento das 
demandas trabalhistas, ocasionada pelo desenvolvimento econômico verificado nos 
últimos anos, além de questões administrativas, como a função fiscalizadora da 
Corregedoria do Regional e a característica preventiva de suas atividades. 

Sobre a Correição do TST no TRT-PE, ele disse que o objetivo é “verificar o 
desempenho em Pernambuco, detectar eventuais resultados insatisfatórios e a razão 
de eles acontecerem, para que, de Brasília, nós possamos ajudar a aparelhar e 
solucionar possíveis dificuldades, de forma a prestar um melhor serviço jurisdicional à 
sociedade”. 

O Ministro Ives Gandra disse, ainda, que outros aspectos como estrutura dos prédios, 
instalações nas unidades jurisdicionais, material e aparelhagem utilizados por 
magistrados e servidores, prazos, entre outros, serão objeto da correição ordinária. 
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O Ministro Ives Gandra com sua equipe e a equipe da Presidência do TRT-PE 

O Presidente do TRT-PE, Desembargador Ivanildo Andrade, deu boas-vindas ao 
Corregedor e afirmou que a Correição é um eficiente instrumento para melhorar a 
prestação jurisdicional. 

Depois da coletiva, houve a apresentação das duas equipes, a do TST e a do TRT-PE, 
que vão trabalhar respectivamente na análise e no fornecimento de dados sobre o 
desempenho do Regional. 

Em seguida, o Ministro se reuniu com os dirigentes do TRT-PE: o presidente, 
desembargador Ivanildo Andrade; o vice-presidente, desembargador Pedro Paulo, e a 
corregedora, desembargadora Virgínia Canavarro. 

 
Encontro com os dirigentes do TRT-PE: o vice-presidente, desembargador Pedro Paulo Pereira  

Nóbrega, o presidente, desembargador Ivanildo Andrade, o Ministro Ives Gandra e a 
Corregedora do Regional, desembargadora Virgínia Canavarro 
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Após a reunião com os dirigentes do Tribunal, o Ministro Ives Gandra recebeu os 
desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 

 

Na agenda de hoje também está prevista uma visita à Escola Jurídica do TRT6, tema 
que também será avaliado durante a correição, especialmente em relação à 
capacitação de magistrados. 

Na sexta-feira, 20, último dia da Correição, o Ministro dará outra coletiva para divulgar 
os dados apurados na correição. 

(http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/16/ministro-ives-gandra-da-inicio-correicao-no-trt-pe    - acesso 17/9/2013 – 
8h51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/16/ministro-ives-gandra-da-inicio-correicao-no-trt-pe
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CORREGEDOR-GERAL CONVERSA COM MAGISTRADOS E SERVIDORES EM VISITA ÀS 

VARAS DO RECIFE 

Publicado em 17/09/2013 às 15h37  
Foto: Stela Maris 
 

 
Ministro Ives Gandra Filho em reunião com juízes 

Em continuidade à Correição Ordinária iniciada ontem (16) no Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro 
Ives Gandra Martins Filho, visitou, esta manhã, o prédio da Sudene, que abriga as 23 
varas do trabalho  do Recife. 

Ao verificar as instalações do edifício, o Corregedor considerou boa a estrutura em 
comparação a de outros Regionais - “em termos de logística, está bem organizado”, 
afirmou. Por outro lado, identificou pontos que precisam de melhorias, como a 
acessibilidade. 

Além da análise da estrutura física, o Ministro conversou com servidores e 
magistrados, bem como presenciou algumas audiências. Nestas últimas, enfatizou a 
importância da conciliação. No fim da manhã, Ives Gandra Filho realizou uma reunião 
com os juízes. 
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Ministro em conversa com o diretor do Fórum, juiz Sérgio Vaisman 

Em seguimento à agenda da Correição, estão previstas, para tarde, audiências com 
interessados que desejem tratar de assuntos relativos à 2ª instância do TRT-PE e, 
posteriormente, uma visita à Escola Judicial (EJ). 

(http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/17/corregedor-geral-conversa-com-magistrados-e-servidores-em-visita-varas-do-

recife    - acesso 23/9/2013 – 15h43) 

 

MINISTRO CONHECE A ESCOLA JUDICIAL 

Publicado em 18/09/2013 às 17h09 - Visualizações: 338 
Foto: Elysangela Freitas 

 
Desembargador André Genn, Ministro Ives Gandra, juiz Agenor Martins,   
assessores Júlia e Wilton Henriques 

http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/17/corregedor-geral-conversa-com-magistrados-e-servidores-em-visita-varas-do-recife
http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/17/corregedor-geral-conversa-com-magistrados-e-servidores-em-visita-varas-do-recife
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O Corregedor-Geral do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministro Ives Gandra 
Martins Filho, visitou a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
(EJ6) na tarde desta quarta-feira (18).  

Acompanhado pelo desembargador André Genn e pelo juiz trabalhista Agenor Martins, 
diretor e coordenador da EJ6 respectivamente, o Ministro verificou inicialmente a sede 
da Escola, no bairro da Encruzilhada, no Recife, onde são ministrados, entre outros, os 
cursos de aperfeiçoamento dos magistrados da Justiça Trabalhista e o treinamento 
presencial do Processo Judicial Eletrônico (PJe) . 

Durante a visita, o desembargador André Genn apresentou ao Corregedor-Geral o 
método misto de capacitação em PJe, que combina atividades presenciais 
com  técnicas de Ensino à Distância (EaD). Esse modelo pioneiro divide-se em duas 
etapas, primeiramente, dois servidores de cada vara trabalhista recebem formação 
para atuarem como multiplicadores do conhecimento em suas unidades de trabalho. 
Posteriormente, todos os servidores são capacitados em seus locais de trabalho, 
assistindo a aulas em videoconferência (produzidas e transmitidas pela EJ6) e 
realizando exercícios em uma plataforma virtual, tudo isso com a ajuda dos colegas 
multiplicadores. 

“Todos se sentem mais seguros e mais tranquilos por estarem em seus computadores, 
em seu ambiente”, relatou o desembargador André Genn, citando um dos benefícios 
do método.  O Ministro Ives Gandra ressaltou, ainda, que o formato permite maior 
agilidade na implantação do PJe e sugeriu seu compartilhamento com outros 
Regionais, “grande ideia”, finalizou. 

Outro ponto avaliado como positivo foi a ampla participação dos juízes da primeira 
instância nos cursos de atualização.  Segundo o juiz Agenor Martins, a preparação 
envolve pesquisa de interesse com os magistrados e campanhas para divulgar novas 
turmas. 

Na volta, o Ministro verificou as instalações da EJ6 que funcionam na sede do Regional, 
no Cais do Apolo. 

(http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/18/ministro-conhece-escola-judicial    - acesso 23/9/2013 – 15h47) 

ENCERRAMENTO DA CORREIÇÃO EM TEMPO REAL 

Publicado em 19/09/2013 às 14h32 - Visualizações: 182 
Foto: Stela Maris 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/18/ministro-conhece-escola-judicial
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Ao vivo. A leitura da ata de correição pelo ministro 
 Ives Gandra será transmitida ao vivo pela internet.  

  

 A partir do próximo dia 20, as leituras das atas e relatórios das correições e inspeções 

a serem realizadas pelo atual Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives 

Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

 A primeira sessão a ser transmitida ao vivo será a de encerramento da correição no 

Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, no dia 20 de setembro, a partir das 

13h30. 

O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 

TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 

Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 

vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com sucesso. 

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 

que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 

correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do  

Trabalho. Após acessar www.tst.jus.br <http://www.tst.jus.br>, clique em Notícias\ 

Sessões ao vivo\Encerramento da correição no TRT6 - Leitura de Ata. O acesso é 

compatível com o programa Internet Explorer. 

- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 

Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 

compatível com os programas Firefox  ou Internet Explorer. 

(Euvânia Rezende/TST) 

 

(http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/19/encerramento-da-correicao-em-tempo-real    - acesso 23/9/2013 – 15h46) 

 

 

 

 

http://www.tst.jus.br/
http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/19/encerramento-da-correicao-em-tempo-real
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COM LEITURA DE ATA ÀS 13h30 DE HOJE, MINISTRO IVES GANDRA ENCERRA 

CORREIÇÃO DO TRT-PE  

Publicado em 20/09/2013 às 11h28 - Visualizações: 389 

Foto: Elysangela Freitas 

 

A Correição Ordinária do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), iniciada 
na segunda-feira (16), se encerrará hoje (20), às 13h30, com a apresentação dos 
resultados pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins 
Filho, e sua equipe. 

O ponto chave da cerimônia de encerramento será a leitura da ata, que informará os 
dados examinados ao longo da semana e poderá anunciar recomendações para o TRT-
PE. A cerimônia de encerramento poderá ser assistida em tempo real pelo site do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) - www.tst.jus.br (notícias \ sessões ao vivo \ 
encerramento da correição no TRT6 - leitura de Ata). 

Após a leitura da ata, o Ministro receberá a imprensa para uma entrevista coletiva. 

(Helen Falcão) 

(http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/20/com-leitura-de-ata-13h30-de-hoje-ministro-ives-gandra-encerra-correicao-
do-trt  - acesso 23/9/2013 – 8h31) 

 

 

http://www.tst.jus.br/
http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/20/com-leitura-de-ata-13h30-de-hoje-ministro-ives-gandra-encerra-correicao-do-trt
http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/20/com-leitura-de-ata-13h30-de-hoje-ministro-ives-gandra-encerra-correicao-do-trt
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CORREIÇÃO REVELA QUE TRT-PE TEM PRODUTIVIDADE DESTACADA  

Publicado em 20/09/2013 às 19h43 - Visualizações: 437 

 

Ministro Ives Gandra (C) na cerimônia de leitura da ata de correição 

 

O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins Filho, 

encerrou na tarde desta sexta-feira (20) a Correição Ordinária no Tribunal Regional do 

Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), iniciada na segunda-feira (16). 

Durante a cerimônia de encerramento, o Corregedor-Geral, na leitura da ata que 

apresenta os resultados da Correição, destacou a produtividade do TRT-PE, que neste 

primeiro semestre atingiu uma taxa de 109,9%, ou seja, o Tribunal julgou todos os 

processos recebidos e mais cerca de 10% desse número, diminuindo o estoque de 

processos remanescentes. O desempenho é o terceiro melhor dentre os Tribunais 

Regionais do Trabalho.  

Segundo o presidente do TRT-PE, Desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, os altos 

índices de produtividade ratificam a tradição do Regional na realização de julgamentos 

de reconhecida celeridade e eficiência.  
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Presidente do TRT-PE, desembargador Ivanildo Andrade, fala sobre a Correição 

   

Outra atividade do Regional pernambucano que recebeu elogios foi a implantação do 

Processo Judicial Eletrônico (PJe), que o Ministro considerou como um dos exemplos 

mais bem sucedidos do país.  Inaugurado em setembro de 2012, o PJe já deve estar 

disponível em 84% das Varas da Sexta Região até o final de 2013, chegando às 23 varas 

da capital em novembro próximo.  

Nesse cenário, informou que a composição da equipe de Tecnologia da Informação do 

Regional está adequada ao que recomenda o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

contribuindo muito, inclusive, com o desenvolvimento do PJe em nível nacional, uma 

vez que cedeu 11 analistas ao TST/CSJT para o aperfeiçoamento e atualização dessa 

plataforma digital. 

A Escola Judicial do TRT da 6ª Região (EJTRT-6), que tem como diretor o 

Desembargador André Genn, também recebeu elogios do Corregedor, o qual afirmou 

que a unidade “notabiliza-se pelo seu alto nível de excelência”. O Ministro citou como 

exemplo o projeto inovador para a capacitação em Processo Judicial Eletrônico (PJe-

JT), cujas aulas se dão por meio de videoconferência, enfatizando que tal 

estratégia  “permite que o servidor se mantenha em sua unidade de trabalho durante 

a capacitação”.   Parte do sucesso do PJe, o Ministro atribuiu à forma de treinamento 

realizado pela Escola.   
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Desembargador André Genn, que dirige a Escola Judicial 

   

Mais um aspecto sublinhado pelo Corregedor foi “a harmonia entre os dirigentes e 

entre estes e gestões passadas”, o que garante a continuidade de projetos que por sua 

complexidade exigem mais que o tempo de dois anos de uma gestão para serem 

concluídos.   

Dentre as recomendações expostas no final da solenidade, o Ministro Ives Gandra 

citou a necessidade de aperfeiçoamento na alimentação dos dados do Programa E-

Gestão (Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da 

Justiça do Trabalho), já que este é a “vitrine” da contabilidade oficial da Justiça 

Trabalhista.   

Antes de passar a palavra ao presidente do TRT-PE, Desembargador Ivanildo da Cunha 

Andrade, o Ministro ressaltou a importância da visão de alguém que está de fora, 

esclarecendo que a Corregedoria-Geral representa “tal ótica externa, o olhar da 

sociedade para o Tribunal, sociedade esta que espera a excelência na prestação dos 

serviços jurisdicionais”.   

O Desembargador Ivanildo Andrade encerrou a cerimônia expressando que o 

resultado das diligências mostrou que “o TRT se situa em patamar condizente com a 

realidade que enfrenta, dando à sociedade a resposta que ela procura quando busca 

esta casa”. Concordando com as palavras do ministro Ives Gandra, destacou que “a 

atividade de correição tem um papel fundamental: o pedagógico. Por isso, encaramos 

a visita com humildade e satisfação, assumindo o compromisso de seguir as 

recomendações do Corregedor para a melhoria da prestação jurisdicional”. 
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 Após a leitura da ata e o encerramento da sessão, o Ministro Ives Gandra recebeu a 

imprensa para uma coletiva.  

(http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/20/correicao-revela-que-trt-pe-tem-
produtividade-destacada  - acesso 23/9/2013 – 15h50) 

Galeria de fotos: http://www.flickr.com/photos/89154134@N08/with/9776367051/ 

 

Informativo TRT-6 
 

CORREGEDOR-GERAL CONVERSA COM MAGISTRADOS E SERVIDORES EM 

VISITA ÀS VARAS DO RECIFE 

 

Em continuidade à Correição Ordinária iniciada ontem 
(16) no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-
PE), o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro 
Ives Gandra Martins Filho, visitou, esta manhã, o prédio 
da Sudene, que abriga as 23 varas do trabalho (VTs) do 
Recife.  

Ao verificar as instalações do edifício, o Corregedor 
considerou boa a estrutura em comparação a de outros 
Regionais - “em termos de logística, está bem organizado”, afirmou. Por outro lado, 
identificou pontos que precisam de melhorias, como a acessibilidade.  

Além da análise da estrutura física, o Ministro conversou com servidores e 
magistrados, bem como presenciou algumas audiências. Nestas últimas, enfatizou a 
importância da conciliação. No fim da manhã, Ives Gandra realizou uma reunião com 
os juízes.  

Em seguimento à agenda da Correição, estão previstas, para tarde, audiências com 
interessados que desejem tratar de assuntos relativos à 2ª instância do TRT-PE e, 
posteriormente, uma visita à Escola Judicial (EJ).  

18/09/2013 11:51 

(http://www1.trt6.gov.br/noticias/index.php?boxaction=exibeConsultaInforme  - acesso 23/9/2013 – 8h36) 

 

 

 

 

http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/20/correicao-revela-que-trt-pe-tem-produtividade-destacada
http://www.trt6.jus.br/portal/noticias/2013/09/20/correicao-revela-que-trt-pe-tem-produtividade-destacada
http://www.flickr.com/photos/89154134@N08/with/9776367051/
http://www1.trt6.gov.br/noticias/index.php?boxaction=exibeConsultaInforme
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Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

Ministro Ives Gandra dá início à correição no TRT-PE  

Para iniciar a Correição Ordinária do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), que vai de hoje (16/09) até sexta-
feira, 20, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins 
Filho, concedeu, na Presidência do Regional, entrevista coletiva aos veículos de 
comunicação do Recife. 

Discutindo temas de interesse do Tribunal e da sociedade, o ministro Ives Gandra falou 
de questões como a razoável duração do processo, a problemática do aumento das 
demandas trabalhistas, ocasionada pelo desenvolvimento econômico verificado nos 
últimos anos, além de questões administrativas, como a função fiscalizadora da 
Corregedoria do Regional e a característica preventiva de suas atividades. 

Sobre a Correição do TST no TRT-PE, ele disse que o objetivo é “verificar o 
desempenho em Pernambuco, detectar eventuais resultados insatisfatórios e a razão 
de eles acontecerem, para que, de Brasília, nós possamos ajudar a aparelhar e 
solucionar possíveis dificuldades, de forma a prestar um melhor serviço jurisdicional à 
sociedade”. 
 
O ministro Ives Gandra disse, ainda, que outros aspectos como estrutura dos prédios, 
instalações nas unidades jurisdicionais, material e aparelhagem utilizados por 
magistrados e servidores, prazos, entre outros, serão objeto da correição ordinária. 

O presidente do TRT-PE, desembargador Ivanildo Andrade, deu boas-vindas ao 
corregedor e afirmou que a Correição é um eficiente instrumento para melhorar a 
prestação jurisdicional. 

Depois da coletiva, houve a apresentação das duas equipes, a do TST e a do TRT-PE, 
que vão trabalhar respectivamente na análise e no fornecimento de dados sobre o 
desempenho do Regional. 

Em seguida, o Ministro se reuniu com os dirigentes do TRT-PE: o presidente, 
desembargador Ivanildo Andrade; o vice-presidente, desembargador Pedro Paulo, e a 
corregedora, desembargadora Virgínia Canavarro. 

Fonte: TRT-PE 

(http://www.csjt.jus.br/inicio/-/asset_publisher/h7PL/content/ministro-ives-gandra-da-inicio-a-correicao-no-trt-pe?redirect=%2F   
- acesso 18/9/2013 – 9h10) 

 

 

 

 

http://www.csjt.jus.br/inicio/-/asset_publisher/h7PL/content/ministro-ives-gandra-da-inicio-a-correicao-no-trt-pe?redirect=%2F


34 
 

ENAMAT  

Ministro Corregedor visita escola do TRT da 6ª Região 

20/9/2013 

 

O Corregedor-Geral do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministro Ives Gandra 
Martins Filho, visitou a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
(EJ-TRT6) na tarde desta quarta-feira (18). 
Acompanhado pelo desembargador André Genn e pelo juiz trabalhista Agenor Martins, 
diretor e coordenador da EJ-TRT6 respectivamente, o Ministro verificou inicialmente a 
sede da Escola, no bairro da Encruzilhada, no Recife, onde são ministrados, entre 
outros, os cursos de aperfeiçoamento dos magistrados da Justiça Trabalhista e o 
treinamento presencial do Processo Judicial Eletrônico (PJe) . 
Durante a visita, o desembargador André Genn apresentou ao Corregedor-Geral o 
método misto de capacitação em PJe, que combina atividades presenciais com 
técnicas de Educação a Distância (EaD). Esse modelo pioneiro divide-se em duas 
etapas, primeiramente, dois servidores de cada vara trabalhista recebem formação 
para atuarem como multiplicadores do conhecimento em suas unidades de trabalho. 
Posteriormente, todos os servidores são capacitados em seus locais de trabalho, 
assistindo a aulas em videoconferência (produzidas e transmitidas pela EJ-TRT6) e 
realizando exercícios em uma plataforma virtual, tudo isso com a ajuda dos colegas 
multiplicadores. 
“Todos se sentem mais seguros e mais tranquilos por estarem em seus computadores, 
em seu ambiente”, relatou o desembargador André Genn, citando um dos benefícios 
do método. O Ministro Ives Gandra ressaltou, ainda, que o formato permite maior 
agilidade na implantação do PJe e sugeriu seu compartilhamento com outros 
Regionais, “grande ideia”, finalizou. 
Outro ponto avaliado como positivo foi a ampla participação dos juízes da primeira 
instância nos cursos de atualização. Segundo o juiz Agenor Martins, a preparação 
envolve pesquisa de interesse com os magistrados e campanhas para divulgar novas 
turmas. 

(http://www.enamat.jus.br/?p=9064 – acesso 23/9/2013 – 9h41) 

 

 

http://www.enamat.jus.br/?p=9064
http://www.enamat.jus.br/wp-content/uploads/2013/09/visita_MINISTRO-02.jpg
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Blog do Inaldo Sampaio 

 

Ministro Ives Gandra Martins Filho dá início à correição no TRT de Pernambuco 

Publicado em: 17-09-2013 | Por: Inaldo Sampaio | Em: Blog, Pernambuco  

O corregedor geral da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, 
encontra-se no Recife desde ontem para fazer uma correição no Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região, cuja produtividade é uma das mais baixas do país. 

Em coletiva de imprensa na sede do TRT, ele disse que veio a Pernambuco identificar 
as causas do problema, uma vez que, em 2012, de cada 100 processos que deram 
entrada no Tribunal, apenas 70 foram julgados, ante uma média de 95% dos outros 
Tribunais. 

“Queremos detectar eventuais resultados insatisfatórios e a razão de eles 
acontecerem, para que, de Brasília, nós possamos ajudar a aparelhar e solucionar 
possíveis dificuldades, de forma a prestar um melhor serviço jurisdicional à sociedade”, 
afirmou o ministro, cujo pai, o velho Ives Gandra, é um dos maiores juristas do país. 

O presidente do TRT-PE, desembargador Ivanildo Andrade, ficou satisfeito com a 
correição dizendo que se trata de um “eficiente instrumento” para melhorar a 
prestação jurisdicional. 

Além do presidente, reuniram-se com o ministro corregedor o vice Pedro Paulo e a 
corregedora Virgínia Canavarro. 

(http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/2013/09/17/ministro-ives-gandra-martins-filho-da-inicio-a-correicao-no-trt-
de-pernambuco/  - acesso 18/9/2013 – 9h11) 

 

Site Pena – Dylan – Soares – Carsalade Advogados 

Ministro Ives Gandra dá início à correição no TRT-PE 

Para iniciar a Correição Ordinária do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), que vai de hoje (16/09) até sexta-
feira, 20, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins 
Filho, concedeu, na Presidência do Regional, entrevista coletiva aos veículos de 
comunicação do Recife. 

Discutindo temas de interesse do Tribunal e da sociedade, o ministro Ives Gandra falou 
de questões como a razoável duração do processo, a problemática do aumento das 
demandas trabalhistas, ocasionada pelo desenvolvimento econômico verificado nos 
últimos anos, além de questões administrativas, como a função fiscalizadora da 
Corregedoria do Regional e a característica preventiva de suas atividades. 

http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/category/blog/
http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/category/pernambuco/
http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/2013/09/17/ministro-ives-gandra-martins-filho-da-inicio-a-correicao-no-trt-de-pernambuco/
http://maisab.com.br/tvasabranca/inaldosampaio/2013/09/17/ministro-ives-gandra-martins-filho-da-inicio-a-correicao-no-trt-de-pernambuco/
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Sobre a Correição do TST no TRT-PE, ele disse que o objetivo é “verificar o 
desempenho em Pernambuco, detectar eventuais resultados insatisfatórios e a razão 
de eles acontecerem, para que, de Brasília, nós possamos ajudar a aparelhar e 
solucionar possíveis dificuldades, de forma a prestar um melhor serviço jurisdicional à 
sociedade”. 

O ministro Ives Gandra disse, ainda, que outros aspectos como estrutura dos prédios, 
instalações nas unidades jurisdicionais, material e aparelhagem utilizados por 
magistrados e servidores, prazos, entre outros, serão objeto da correição ordinária. 

O presidente do TRT-PE, desembargador Ivanildo Andrade, deu boas-vindas ao 
corregedor e afirmou que a Correição é um eficiente instrumento para melhorar a 
prestação jurisdicional. 

Depois da coletiva, houve a apresentação das duas equipes, a do TST e a do TRT-PE, 
que vão trabalhar respectivamente na análise e no fornecimento de dados sobre o 
desempenho do Regional. 

Em seguida, o Ministro se reuniu com os dirigentes do TRT-PE: o presidente, 
desembargador Ivanildo Andrade; o vice-presidente, desembargador Pedro Paulo, e a 
corregedora, desembargadora Virgínia Canavarro. 

Fonte: TRT-PE 

Fonte: notícias-rss – Ministro Ives Gandra dá início à correição no TRT-PE  

(http://www.pdsc.com.br/news/direito_do_trabalho/ministro-ives-gandra-da-inicio-a-correicao-no-trt-pe   - acesso 18/9/2013 – 
9h33) 

 

Rádio JCNEWS FM 90.3 
 

16/09/2013 - 16:48  

JUSTIÇA 

Inspeção detecta baixa produtividade no Tribunal do Trabalho de Pernambuco 

O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, está no 
Recife até o dia 27 de setembro para realizar inspeções de correção no Tribunal 
Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-PE). 

O objetivo da inspeção é detectar quais são as principais dificuldades dos tribunais em 
questões como o tempo que o TRT leva para julgar um processo e quanto ele custa 
para a sociedade. 

http://www.csjt.jus.br/noticiascsjt?p_p_id=C9kL&p_p_lifecycle=0&refererPlid=986658&_C9kL_struts_action=/journal_content/view&_C9kL_groupId=955023&_C9kL_articleId=2084776
http://www.pdsc.com.br/news/direito_do_trabalho/ministro-ives-gandra-da-inicio-a-correicao-no-trt-pe
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No Recife, o ministro destaca que é preocupante a demora detectada no julgamento 
dos processos na primeira instância e a baixa produtividade do órgão, que 
corresponde ao número de processos que entraram e o número de processos que 
foram julgados. 

A repórter Milenna Gomes conversou com o ministro e traz os detalhes desse 
procedimento de inspeção no Recife: 

Para ouvir a entrevista acesse o link:  

20/09/2013 - 19:57  

JUSTIÇA 

Justiça do Trabalho recomenda que novas varas sejam criadas em Pernambuco 

Na tarde desta sexta-feira (20), o corregedor-geral  da Justiça do Trabalho, ministro 
Ives Gandra, apresentou os resultados da inspeção feita no Tribunal Regional do 
Trabalho de Pernambuco (TRT-PE). O levantamento está sendo feito desde a última 
segunda-feira (16). 

O objetivo da vistoria é identificar os principais problemas do TRT-PE e depois 
apresentar soluções para acelerar a rotina do tribunal, em especial a primeira 
instância. 

Algumas das recomendações deixadas pelo ministro Ives Gandra para dar celeridade às 
atividades internas do tribunal cada juiz do trabalho, ligado ao TRT-PE, deve ter um 
assistente jurídico e novas varas devem ser criadas. 

A repórter Milenna Gomes traz mais detalhes do levantamento: 

Para ouvir a entrevista acesse o link:  

http://radiojcnews.ne10.uol.com.br/2013/09/20/justica-do-trabalho-recomenta-que-
novas-varas-devem-ser-criadas-em-pernambuco/ 

 

 

 

 

 

 

http://radiojcnews.ne10.uol.com.br/2013/09/20/justica-do-trabalho-recomenta-que-novas-varas-devem-ser-criadas-em-pernambuco/
http://radiojcnews.ne10.uol.com.br/2013/09/20/justica-do-trabalho-recomenta-que-novas-varas-devem-ser-criadas-em-pernambuco/
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JusBrasil 
 

Ministro Ives Gandra dá início à correição no TRT-PE 

Publicado por CSJT (extraído pelo JusBrasil)   

Para iniciar a Correição Ordinária do Tribunal Superior do Trabalho (TST) no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), que vai de hoje (16/09) até sexta-
feira, 20, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives Gandra Martins 
Filho, concedeu, na Presidência do Regional, entrevista coletiva aos veículos de 
comunicação do Recife. 

Discutindo temas de interesse do Tribunal e da sociedade, o ministro Ives Gandra falou 
de questões como a razoável duração do processo, a problemática do aumento das 
demandas trabalhistas, ocasionada pelo desenvolvimento econômico verificado nos 
últimos anos, além de questões administrativas, como a função fiscalizadora da 
Corregedoria do Regional e a característica preventiva de suas atividades. 

Sobre a Correição do TST no TRT-PE, ele disse que o objetivo é “verificar o 
desempenho em Pernambuco, detectar eventuais resultados insatisfatórios e a razão 
de eles acontecerem, para que, de Brasília, nós possamos ajudar a aparelhar e 
solucionar possíveis dificuldades, de forma a prestar um melhor serviço jurisdicional à 
sociedade”. 

O ministro Ives Gandra disse, ainda, que outros aspectos como estrutura dos prédios, 
instalações nas unidades jurisdicionais, material e aparelhagem utilizados por 
magistrados e servidores, prazos, entre outros, serão objeto da correição ordinária. 

O presidente do TRT-PE, desembargador Ivanildo Andrade, deu boas-vindas ao 
corregedor e afirmou que a Correição é um eficiente instrumento para melhorar a 
prestação jurisdicional. 

Depois da coletiva, houve a apresentação das duas equipes, a do TST e a do TRT-PE, 
que vão trabalhar respectivamente na análise e no fornecimento de dados sobre o 
desempenho do Regional. 

Em seguida, o Ministro se reuniu com os dirigentes do TRT-PE: o presidente, 
desembargador Ivanildo Andrade; o vice-presidente, desembargador Pedro Paulo, e a 
corregedora, desembargadora Virgínia Canavarro. 

Fonte: TRT-PE 

(http://csjt.jusbrasil.com.br/noticias/100683939/ministro-ives-gandra-da-inicio-a-correicao-no-trt-pe   - acesso 23/9/2013 – 8h34) 

 

 

http://csjt.jusbrasil.com.br/
file:///D:/Imprensa/2013%20-%20Correições%20TRTs/15%20-%20Correição%20TRT%206%20-%2016%20a%2020.9.2013/(http:/csjt.jusbrasil.com.br/noticias/100683939/ministro-ives-gandra-da-inicio-a-correicao-no-trt-pe
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TRT-15 

Encerramento da correição em tempo real  

A partir do próximo dia 20, as leituras das atas e relatórios das correições e inspeções a 
serem realizadas pelo atual Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro Ives 
Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

A primeira sessão a ser transmitida ao vivo será a de encerramento da correição no 
Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, no dia 20 de setembro, a partir das 
13h30. 

O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 
TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 
Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 
vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com sucesso.   

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 
que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do Trabalho.  Após 
acessar  www.tst.jus.br, clique em Notícias \ Sessões ao vivo \ Encerramento da 
correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa Internet 
Explorer. 

- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas Firefox ou Internet Explorer. 

(Euvânia Rezende – Assessoria CGJT) 

(http://portal.trt15.jus.br/mais-noticias/-/asset_publisher/VlG0/content/id/1442492   - acesso 23/9/2013 – 8h28) 

 

Site Nacional de Direito 

Correição passa a ser transmitida em tempo real desde sexta-feira 

A partir desta sexta-feira (20), as leituras das atas e relatórios das correições e 
inspeções a serem realizadas pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro 
Ives Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

A primeira sessão que foi transmitida ao vivo foi a de encerramento da correição no 
Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, nesta sexta-feira (20). 

http://www.tst.jus.br/
http://portal.trt15.jus.br/mais-noticias/-/asset_publisher/VlG0/content/id/1442492
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O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 
TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 
Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 
vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com sucesso.  

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 
que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do Trabalho. Após 
acessar www.tst.jus.br, clique em Notícias Sessões ao vivo Encerramento da correição 
no TRT6 - Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa Internet Explorer. 

- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas Firefox ou Internet Explorer. 

Fonte: TST 

(http://www.nacionaldedireito.com.br/noticia/21/noticias-dos-tribunais-superiores/46115/correicao-passa-a-ser-transmitida-em-
tempo-real-desde-sexta-feira   - acesso 23/9/2013 – 8h41) 

 

Portal Entenda Direito 

Correição é transmitida em tempo real nesta sexta-feira.  

 

 

 

Sex, 20 Set 2013 

 

http://www.nacionaldedireito.com.br/noticia/21/noticias-dos-tribunais-superiores/46115/correicao-passa-a-ser-transmitida-em-tempo-real-desde-sexta-feira
http://www.nacionaldedireito.com.br/noticia/21/noticias-dos-tribunais-superiores/46115/correicao-passa-a-ser-transmitida-em-tempo-real-desde-sexta-feira
http://portalentendadireito.blogspot.com/2013/09/correicao-e-transmitida-em-tempo-real.html
http://2.bp.blogspot.com/-6atAQLzKAqs/Uj2Q10s_SXI/AAAAAAAAB5Q/UExFMZafl8k/s1600/1.jpg
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A partir desta sexta-feira (20), as leituras das atas e relatórios das correições e 

inspeções a serem realizadas pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro 

Ives Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

A primeira sessão a ser transmitida ao vivo é a de encerramento da correição no 

Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, nesta sexta-feira, a partir das 13h30. 

O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 

TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 

Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 

vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com sucesso.  

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 

que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 

correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do Trabalho. Após 

acessar www.tst.jus.br, clique em Notícias \ Sessões ao vivo \ Encerramento da 

correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa Internet 

Explorer. 

- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 

Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 

compatível com os programas Firefox ou Internet Explorer. 

(Euvânia Rezende) 

FONTE: Secretaria de Comunicação Social - Tribunal Superior do Trabalho. 

(http://portalentendadireito.blogspot.com.br/2013/09/correicao-e-transmitida-em-tempo-real.html   - acesso 23/9/2013 – 9h22) 

 

Site Universo Jurídico 

Correição é transmitida em tempo real nesta sexta-feira 

Publicado em 20/09/2013 às 13:00Fonte: Tribunal Superior do Trabalho  

A partir desta sexta-feira (20), as leituras das atas e relatórios das correições e 
inspeções a serem realizadas pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro 
Ives Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

A primeira sessão a ser transmitida ao vivo é a de encerramento da correição no 
Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, nesta sexta-feira, a partir das 13h30. 

http://www.tst.jus.br/
http://portalentendadireito.blogspot.com.br/2013/09/correicao-e-transmitida-em-tempo-real.html
http://uj.novaprolink.com.br/noticias/pesquisa?Fonte=Tribunal+Superior+do+Trabalho
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O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 
TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 
Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 
vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com sucesso.  

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 
que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do Trabalho. Após 
acessar www.tst.jus.br, clique em Notícias \ Sessões ao vivo \ Encerramento da 
correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa Internet 
Explorer. 

- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas Firefox ou Internet Explorer. 

(Euvânia Rezende) 

(http://uj.novaprolink.com.br/noticias/1158082/correicao_e_transmitida_em_tempo_real_nesta_sextafeira    - acesso 23/9/2013 
– 9h24) 

 

Site Jurisprudência Brasil 

sexta-feira, 20 de setembro de 2013 

TST - Correição é transmitida em tempo real nesta sexta-feira - TST  

Correição é transmitida em tempo real nesta sexta-feira  

(Sex, 20 Set 2013 12:20:00)  

 A partir desta sexta-feira (20), as leituras das atas e relatórios das correições e 
inspeções a serem realizadas pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro 
Ives Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

A primeira sessão a ser transmitida ao vivo é a de encerramento da correição no 
Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, nesta sexta-feira, a partir das 13h30. 

O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 
TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 
Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 
vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com sucesso.   

http://uj.novaprolink.com.br/noticias/1158082/correicao_e_transmitida_em_tempo_real_nesta_sextafeira
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A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 
que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do Trabalho.  Após 
acessar  www.tst.jus.br, clique em Notícias \ Sessões ao vivo \ Encerramento da 
correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa Internet 
Explorer. 

- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas Firefox ou Internet Explorer. 

(Euvânia Rezende) 

(http://jurisprudenciabrasil.blogspot.com.br/2013/09/tst-correicao-e-transmitida-em-tempo.html   - acesso 23/9/2013 – 9h27) 

 

Site Investidura 

Correição é transmitida em tempo real nesta sexta-feira  

 A partir desta sexta-feira (20), as leituras das atas e relatórios das correições e 
inspeções a serem realizadas pelo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro 
Ives Gandra Martins Filho, serão transmitidas em tempo real. 

A primeira sessão a ser transmitida ao vivo é a de encerramento da correição no 
Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, nesta sexta-feira, a partir das 13h30. 

O serviço foi desenvolvido em parceria com o Setor de Tecnologia de Informação do 
TRT-6 e a Seção de Aprimoramento em Tecnologia da Informação/Coordenadoria de 
Suporte Técnico aos Usuários do Tribunal Superior do Trabalho. Os testes de conexão, 
vídeo e áudio com o TRT-6 foram realizados com sucesso.   

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é pioneira na implantação desse serviço, 
que tem por finalidade dar maior transparência à atuação do Corregedor-Geral. 

A transmissão é aberta ao público e, para assistir à sessão de encerramento da 
correição, serão disponibilizados dois links: 

- o primeiro a ser utilizado é o da internet do Tribunal Superior do Trabalho.  Após 
acessar  www.tst.jus.br, clique em Notícias \ Sessões ao vivo \ Encerramento da 
correição no TRT6 – Leitura de Ata. O acesso é compatível com o programa Internet 
Explorer. 

http://www.tst.jus.br/
http://jurisprudenciabrasil.blogspot.com.br/2013/09/tst-correicao-e-transmitida-em-tempo.html
http://www.tst.jus.br/
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- o segundo link está disponível na intranet do Tribunal Superior do Trabalho (Serviços, 
Sessões ao vivo, Encerramento da Correição TRT 6ª Região - Leitura de Ata). O acesso é 
compatível com os programas Firefox ou Internet Explorer. 

(Euvânia Rezende) 

 Fonte: TST 

(http://www.investidura.com.br/noticias/237-tst/307443--correicao-e-transmitida-em-tempo-real-nesta-sexta-feira-   - acesso 
23/9/2013 – 9h30) 

http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/correicao-e-transmitida-em-tempo-real-nesta-sexta-feira?redirect=http%3A%2F%2Fwww.tst.jus.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_89Dk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2
http://www.investidura.com.br/noticias/237-tst/307443--correicao-e-transmitida-em-tempo-real-nesta-sexta-feira-

