SAIBA MAIS SOBRE OS EMPOSSADOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 2021/2023

DESEMBARGADORA EDITH MARIA CORRÊA TOURINHO
PRESIDENTE
Natural do Rio de Janeiro, a desembargadora Edith Maria Corrêa Tourinho
ingressou no TRT/RJ em 1977 como servidora, após aprovação em concurso
público. Tomou posse como juíza do trabalho substituta em 16 de junho de
1987. Em 30 de outubro de 1990, foi promovida por antiguidade ao cargo de
juíza presidente da então 35ª Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ) do Rio
de Janeiro. Em 2 de dezembro de 2002, foi promovida por antiguidade ao
cargo de desembargadora. Também atuou em cargos eletivos da administração do TRT/RJ: foi
ouvidora no biênio 2013/2015 e corregedora regional no biênio 2015/2017. Antes de tomar posse
como presidente do TRT/RJ, era presidente da 10ª Turma do Tribunal.

DESEMBARGADORA MERY BUCKER CAMINHA
VICE-PRESIDENTE
A desembargadora Mery Bucker Caminha formou-se em 1973 pela Universidade
Cândido Mendes e começou a advogar em 1974 na área trabalhista. Foi
empossada como juíza substituta do TRT/RJ em 1989, promovida a titular de
vara do trabalho em 1992 e a desembargadora em 2002. Foi eleita vicecorregedora para o biênio de 2017/2019 e corregedora para o biênio
2019/2021. Em 2020, foi coordenadora da Comissão Especial de Apoio para o Retorno Gradual ao
Trabalho Presencial no TRT/RJ, criada em razão da pandemia de covid-19. Além de assumir o cargo
de vice-presidente, a desembargadora também fará parte do Conselho da Ordem do Mérito
Judiciário.

DESEMBARGADOR JORGE FERNANDO GONCALVES DA FONTE
CORREGEDOR
Jorge Fernando Gonçalves da Fonte tomou posse como desembargador do
TRT/RJ em maio de 2003 pelo quinto constitucional, em vaga destinada ao
Ministério Público do Trabalho. Concluiu sua graduação na Faculdade de
Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1978. Foi advogado
trabalhista de 1978 a 1989, ano em que tomou posse como procurador do
Trabalho, após aprovação em concurso público. Atuou na 11ª e 3ª Regiões
(com sedes em Manaus e Belo Horizonte, respectivamente), até obter sua remoção para o Rio de
Janeiro, em 1992. Foi procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região entre
1999/2000. No TRT/RJ, presidiu a Comissão de Tecnologia da Informação e o Comitê Regional do
PJe-JT no período de 2015/2017. Antes de tomar posse como corregedor regional, era presidente
da 3ª Turma do TRT/RJ.

DESEMBARGADOR THEOCRITO BORGES DOS SANTOS FILHO
VICE-CORREGEDOR
Formado em 1979 pela Faculdade Nacional de Direito, da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, o desembargador Theocrito Borges dos Santos Filho
ingressou no Ministério Público do Trabalho (MPT), no cargo de procurador do
Trabalho, em 1985, por concurso público. Ocupou o cargo de procurador-chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região e, em 2003, tomou posse
no cargo de desembargador do TRT/RJ pelo quinto constitucional, em vaga
destinada ao MPT. Possui pós-graduação em Direito Processual Civil pela Faculdade Estácio de Sá e
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). É também pós-graduado em Administração Judiciária
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e formado no Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia
(Caepe) da Escola Superior de Guerra, do ano de 2014. Antes de tomar posse como vice-corregedor
regional, era presidente da 6ª Turma do Tribunal.

DESEMBARGADOR CESAR MARQUES CARVALHO
PRESIDENTE DA SESSÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
O desembargador Cesar Marques Carvalho formou-se pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) em 1982 e exerceu a advocacia. Em setembro
de 1989, tomou posse como juiz substituto do TRT/RJ. Foi promovido a titular
de vara do trabalho em 1992, tendo sido juiz presidente da então 2ª Junta de
Conciliação e Julgamento (JCJ) do Rio de Janeiro e da 1ª JCJ de Itaperuna. Em
dezembro de 2002 foi promovido a desembargador pelo critério de
merecimento. Foi assessor da Presidência de 2011 até o início de 2015, adquirindo nesse período
experiência na área administrativa do TRT/RJ. Lecionou em cursos preparatórios para concursos e
de ensino superior. Foi vice-presidente do TRT/RJ na gestão 2019/2021. Além de presidir a Seção
Especializada em Dissídios Individuais, o desembargador comporá a Comissão de Regimento
Interno e a Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes.

DESEMBARGADOR LEONARDO DA SILVEIRA PACHECO
DIRETOR DA ESCOLA JUDICIAL
Natural de Brasília, o desembargador Leonardo da Silveira Pacheco é
mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa e
vice-presidente da Academia de Direito Desportivo. Ingressou no TRT/RJ
como servidor, no cargo de oficial de justiça avaliador, em março de 1990.
Em abril de 1993, tomou posse como juiz do trabalho substituto. Em julho de
1995, foi promovido a juiz titular, tendo dirigido a 6ª Vara do Trabalho de
Duque de Caxias, além de varas do trabalho do Rio de Janeiro. Tomou posse como desembargador,
pelo critério de antiguidade, em junho de 2014. No biênio 2019/2021, atuou na administração do
Tribunal como desembargador ouvidor. Além de assumir a direção da Escola Judicial do TRT/RJ, o
desembargador fará parte da Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes e do Conselho
da Ordem do Mérito Judiciário.

JOSÉ LUIS CAMPOS XAVIER
OUVIDOR
José Luis Campos Xavier foi nomeado desembargador em 2016, em vaga
decorrente do quinto constitucional destinada a advogados. Nascido em 8 de
dezembro de 1965, formou-se em Direito em 1988 pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Como advogado, presidiu a Associação Carioca dos
Advogados Trabalhistas (Acat) em dois mandatos, entre 2009 e 2013. Como
magistrado, atuou como presidente do Comitê Gestor Regional do PJe e
preside os Comitês de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem; de Governança e
Tecnologia da Informação e Comunicação; e Comitê Gestor de Segurança da Informação. Integra a
5ª Turma e o Órgão Especial do TRT/RJ. Eleito para o cargo de Ouvidor, também participará do
Conselho da Ordem do Mérito Judiciário.

