PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 07/2018, DO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª
REGIÃO.

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de
dois mil e dezoito, às catorze horas, realizou-se a
sessão ordinária número sete do Órgão Especial do
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sua
sede na Avenida Praia de Belas, nº 1.100, na sala
608, sob a presidência da Exma. Desembargadora Vania
Cunha
Mattos,
Presidente
deste
Tribunal.
Participaram
da
sessão,
além
da
Exma.
Desembargadora-Presidente, os Exmos. Desembargadores
Rosane Serafini Casa Nova, João Alfredo Borges
Antunes de Miranda, Ana Luiza Heineck Kruse, Tânia
Rosa Maciel de Oliveira, Cleusa Regina Halfen, Ana
Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga,
Alexandre Corrêa da Cruz, Marçal Henri dos Santos
Figueiredo, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins
Costa, George Achutti, André Reverbel Fernandes e
Laís Helena Jaeger Nicotti. Ausentes os Exmos.
Desembargadores Marcelo Gonçalves de Oliveira, em
razão de férias; e Flávia Lorena Pacheco e Emílio
Papaléo
Zin,
justificadamente.
Presente
pelo
Ministério Público do Trabalho o Dr. Victor Hugo
Laitano. Ao declarar aberta a sessão, a Exma.
Desembargadora-Presidente saudou a todos e fez os
seguintes REGISTROS: WORKSHOP SOBRE O eSOCIAL. Sua
Excelência
referiu
que
na data de ontem foi
realizado nas dependências do Tribunal
WORKSHOP
sobre o eSocial. Acrescentou que o TRT-RS cedeu o
Plenário Milton Dutra Varela para a realização do
evento, organizado pela Superintendência Regional da
Receita Federal e por integrantes da Caixa Econômica
Federal (CEF) e do Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e de Assessoramento (Sescon/RS) e
que, em torno de 400 participantes vieram para as
quatro palestras realizadas ao longo do dia. Disse,
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ainda, que o objetivo do workshop foi estabelecer
diálogo sobre aspectos relacionados à implantação do
eSocial com profissionais da área. Contadores,
empresários,
advogados,
economistas,
administradores,
chefes
de
recursos
humanos
e
servidores das áreas administrativa, tributária e
fiscal compareceram ao lado de outros profissionais
interessados na matéria. A abertura do evento contou
com a presença da diretora geral do TRT4, Bárbara
Burgardt Casaletti, coordenadora do Comitê Gestor
Nacional do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas
(Sigep), vinculado ao eSocial, e do Superintendente
da Receita Federal do Brasil na 10ª Região Fiscal,
Auditor-Fiscal Luiz Fernando Lorenzi. DOAÇÃO DE
ÓRGÃOS. A seguir, a Exma. Desembargadora-Presidente
ressaltou que o TRT4 fará uma campanha durante o mês
de
setembro
a
respeito da doação de órgãos,
integrando o calendário oficial do dia nacional da
doação
de
órgãos,
em 27 de setembro. Haverá
divulgação de matérias no site, redes sociais, e,
dentre outras ações, a iluminação do prédio na cor
verde. Na sequência, submeteu à apreciação as Atas
nº 06/2018 da sessão ordinária do Órgão Especial,
ocorrida em 27 de julho de 2018, e Ata nº 05/2018 da
sessão extraordinária de 13 de agosto de 2018, as
quais foram aprovadas. Logo após, passou-se a
apreciar
os
processos
da
pauta
do
dia,
disponibilizada no DEJT do dia 16 de agosto de 2018,
considerada publicada no dia 17 de agosto de 2018. A
Exma. Desembargadora-Presidente estava impedida nos
processos de nºs 4 e 5 da pauta, tendo presidido a
sessão o Exmo. Desembargador Marçal Henri dos Santos
Figueiredo. A Exma. Desembargadora Laís Helena
Jaeger Nicotti estava impedida no processo de nº 3
da pauta.
Além dos processos da pauta judiciária,
dos agravos regimentais e embargos de declaração,
foi
apreciada
a
pauta
da
Diretoria-Geral
com
processo de férias e afastamentos de magistrados. Na
pauta da Corregedoria, os processos de nºs. 000386335.2017.5.04.0000 (PA) e 0005988-73.2017.5.04.0000
(PA), foram apreciados em segredo de justiça, tendo
sido apreciada, também, a indicação para Direção do
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Foro de Rio Grande. Na pauta da Presidência, foram
aprovadas as Resoluções Administrativas nº 20/2018,
que dispõe sobre a política judiciária nacional de
tratamento adequado das disputas de interesses,
instituída pela Resolução CSJT nº 174/2016, no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região, e 21/2018 que dispõe sobre a convocação de
Juiz do Trabalho para atuar no Tribunal em virtude
da convocação do Exmo. Des. Francisco Rossal de
Araújo
para
substituir
o
Exmo.
Ministro
Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho na 7ª Turma do
Tribunal Superior do Trabalho, no período de 04 de
setembro de 2018 a 31 de outubro de 2018. Foram
apreciadas e aprovadas as instalações do CEJUSC nos
Foros Trabalhistas de Passo Fundo, Caxias do Sul e
Santa Maria. Igualmente, foi objeto de apreciação a
definição da escala de férias 2019, bem como a
recomposição
de
Turmas
julgadoras
e
Seções
Especializadas,
decorrente
da
vaga
aberta
em
decorrência da aposentadoria da Exma. Desembargaora
Berenice Messias Corrêa. Nada mais havendo, a Exma.
Desembargadora-Presidente, agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a sessão da qual, eu,
Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal
Pleno, do Órgão Especial e da SDC, lavrei a presente
ata, que vai devidamente assinada. Porto Alegre, 24
de agosto de 2018.-.-.Cláudia Regina Schröder,
Secretária do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e da
SDC
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