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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
Cais do Apolo, 739/5º andar - Bairro do Recife - Recife - Pernambuco - CEP 50030-902 - PABX (81) 32253200


Aos
Excelentíssimos Senhores
Juízes do Trabalho Titulares e Substitutos do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

	
Ofício TRT-CRT Nº 589 /2012 (Circular)


Recife, 10 de outubro de 2012.


Assunto:
Semana Nacional de Conciliação 2012.



Senhor (a) Juiz (a):



Cumprimentando-o (a) cordialmente, valho-me do presente para encarecer a participação de Vossa Excelência na VII Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, prevista para ocorrer de 07 a 14 de novembro do fluente ano e já divulgada através do Ofício TRT-CTR nº 441, de 23 de agosto de 2012.
Competirá a Vossa Excelência permanecer na respectiva unidade judiciária e designar audiências de conciliação ao longo do período (dias de expediente forense), mediante triagem de processos nas fases de conhecimento e execução, sem prejuízo da pauta normal de audiências já estabelecida na Vara, destacando-se a importância da presença do Magistrado na sexta-feira da Semana de Conciliação para atender possível demanda excepcional, inclusive no interior do Estado.
Quanto aos dias 10 e 11 de novembro (sábado e domingo), este Regional elaborará uma escala de plantão para receber eventuais partes e advogados que desejarem conciliar, prevista a compensação em dobro para os Juízes plantonistas, nos moldes do art. 5º da Ordem de Serviço TRT – GP nº 328/2012. Vossa Excelência poderá manifestar o interesse em participar do plantão da Semana de Conciliação enviando, até o dia 29 de outubro de 2012, mensagem eletrônica para o endereço correg@trt6.jus.br e, na hipótese de não haver voluntários, os Juízes necessários à execução dos serviços serão oportunamente designados.
Por fim, à medida que forem deliberadas outras ações para referida Semana, pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Comissão Permanente do Movimento pela Conciliação do TRT da 6ª Região (instituída pelo Ato TRT-GP nº 273, de 27/04/2009, com a redação do Ato TRT-GP 670, de 26/10/2009), esta Corregedoria transmitirá novas orientações aos Magistrados.

Atenciosamente,

Gisane Barbosa de Araújo
Desembargadora Corregedora
TRT – 6ª Região
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