PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 04/2019, DO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª
REGIÃO.
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil
e dezenove, às catorze horas, realizou-se a sessão
ordinária
número
quatro
do
Órgão
Especial
do
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sua
sede na Avenida Praia de Belas, nº 1.100, no
Plenário Milton Varela Dutra, 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 Rosa
Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga, Flávia
Lorena Pacheco, Emílio Papaléo Zin, Marçal Henri dos
Santos Figueiredo, Ricardo Hofmeister de Almeida
Martins Costa, Marcelo Gonçalves de Oliveira, George
Achutti,
André
Reverbel
Fernandes,
João
Pedro
Silvestrin, Maria Cristina Schaan Ferreira e Maria
Madalena Telesca. O Exmo. Desembargador Cláudio
Antônio Cassou Barbosa compareceu em razão da
inclusão em pauta do Proc. TRT PA nº 000056132.2016.5.04.0000, ao qual ficou vinculado, em face
de pedido de vista, na sessão do dia 15 de março de
2019. Ausentes os Exmos. Desembargadores Ana Luiza
Heineck Kruse, Tânia Rosa Maciel de Oliveira, Cleusa
Regina Halfen e Alexandre Corrêa da Cruz, em razão
de férias. 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: NOTAS
DE PESAR : Pelo falecimento, em 27 de abril, de José
Francisco Camargo Dornelles, pai da juíza Fabíola
Schivitz Dornelles Machado (substituta na 23ª VT de
Porto Alegre) e tio da juíza Patrícia Dornelles
Peressutti (titular da Vara do Trabalho de Viamão).
Pelo falecimento, em 15 de maio, da Desembargadora
aposentada
Nires
Maciel
de
Oliveira.
A
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Desembargadora
Nires
ingressou
na
magistratura
trabalhista em 25 de junho de 1971 e aposentou-se em
15 de junho de 2000. #CHEGADETRABALHOINFANTIL. A
seguir, a Exma. Desembargadora-Presidente referiu
que no dia 27 de abril foi realizada a terceira
etapa do circuito #ChegadeTrabalhoInfantil, corrida
de rua noturna, realizada no Parque Marinha do
Brasil, próximo ao “Skate Park”, na avenida Beira
Rio, batendo recorde de inscritos e atingindo o
limite máximo previsto pela organização de 1.500
atletas. A iniciativa do Ministério Público do
Trabalho (MPT), com apoio do Ministério Público
Estadual (MP/RS), do Tribunal Regional do Trabalho
da
4ª
Região
(TRT-RS)
e
da
Associação
dos
Magistrados do Trabalho da 4ª Região (Amatra IV),
foi promovida em parceria com o Clube de Corredores
de
Porto
Alegre
(Corpa).
Acrescentou
que
a
organização do circuito foi custeada, parcialmente,
com valores provenientes de ação civil pública
(ACP), revertida pelo MPT em Santa Cruz do Sul. A
ação teve o objetivo de dar maior visibilidade à
campanha. Foram distribuídos material de divulgação
ao público: gibis e cata-ventos - símbolo do combate
ao trabalho infantil. As duas primeiras etapas
ocorreram em 24 de fevereiro e 31 de março. As três
etapas do circuito são consideradas preparação para
a 36ª edição da Maratona Internacional de Porto
Alegre, que ocorrerá no dia 2 de junho, às 7h,
quando a campanha #ChegadeTrabalhoInfantil também
será divulgada. 1ª CORRIDA PELA ADOÇÃO. Logo após, a
Exma.
Desembargadora-Presidente
comunicou
que,
também com apoio do MPT, o MP/RS está organizando a
1ª Corrida pela Adoção. Destacou que a prova será
dia 26 de maio de 2019, às 8h, em Porto Alegre e as
inscrições acontecem até o dia 20 de maio, no limite
de 1.200 corredores. O evento busca chamar a atenção
para o número de crianças e adolescentes acolhidos
que esperam a oportunidade de ter uma família.
Lembrou que, no Estado, são aproximadamente 5 mil
crianças e adolescentes em casas de acolhimento e
que, só em Porto Alegre, mais de mil crianças e
adolescentes
estão
institucionalizados.
Referiu,
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ainda, que o evento vai reunir acolhidos, que além
de correr, terão a oportunidade de conviver com os
demais inscritos. Disse que a prova terá largada na
Avenida Edvaldo Pereira Paiva, junto à pista de
skate do Parque Marinha, e que as inscrições estão
abertas e podem ser feitas em link disponibilizado
no Portal Vox. O evento é uma parceria entre
Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeitura de
Porto Alegre, Pais do Coração, Corpa e Banrisul.
Na
sequência,
Sua
AUDIÊNCIA
PÚBLICA
EM
BAGÉ.
Excelência registrou que no dia 29 de abril a Câmara
de Vereadores de Bagé promoveu uma audiência pública
sobre a Justiça do Trabalho e a Reforma Trabalhista.
Referiu que esteve presente no evento juntamente com
a presidente da Associação dos Magistrados da
Justiça do Trabalho da 4ª Região (Amatra IV), juíza
Carolina Hostyn Gralha, e as juízas que atuam no
Foro
Trabalhista
de
Bagé,
Marcele
Cruz
Lanot
Antoniazzi (titular da 1ª Vara e Diretora do Foro),
Luciana Kruse (titular da 2ª VT) e Taíse Sanchi
Ferrão
(substituta).
Mencionou,
ainda,
que
a
audiência foi uma iniciativa do presidente da Câmara
Municipal de Bagé, vereador Carlos Adriano Carneiro,
atendendo deliberação da Comissão de Educação,
Cultura, Direitos Humanos e Segurança e que a
atividade teve a presença de diversas autoridades
locais e representantes da sociedade civil, tendo
participado da audiência pública o Desembargador
aposentado
do
TRT-RS
Leonardo
Meurer
Brasil.
Logo
após,
a
Exma.
PROGRAMA
TRABALHO
SEGURO.
Desembargadora-Presidente referiu que em abril foram
designados os novos gestores do Programa Trabalho
Seguro no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da
4ª Região (TRT-RS): o Desembargador Emílio Papaléo
Zin e o juiz do Trabalho Marcelo Silva Porto
substituem, respectivamente, o Desembargador Fabiano
Holz Beserra e a juíza Patrícia Iannini dos Santos,
aos
quais
a
Exma.
Desembargadora-Presidente
consignou seu agradecimento pelo relevante trabalho
e cooperação enquanto integrantes do Programa. Os
dois magistrados também passam a integrar a Comissão
de Direitos Humanos e Trabalho Decente e a Comissão
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de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do
TRT-RS, nas vagas destinadas aos gestores regionais
do Programa Trabalho Seguro. A seguir, convidou a
todos a participarem, em 06 de junho, às 14h, no
plenário do TRT, da Audiência Coletiva Relativa a
Notificações
Compulsórias
de
Acidentes
e
Adoecimentos do Trabalho. A audiência abordará a
obrigação legal de notificar ao Poder Público os
acidentes e adoecimentos do trabalho classificados
na
legislação
vigente
como
de
notificação
compulsória. A Audiência será promovida pela Justiça
do Trabalho do RS, por meio do Programa Trabalho
Seguro, pelo Ministério Público do Trabalho, no
âmbito do Projeto Verdade na Saúde, em parceria com
o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
(Cerest). JOGO ELES POR ELAS. Em prosseguimento, a
Exma. Desembargadora-Presidente mencionou que no dia
05 de maio foi realizada partida de futebol com a
finalidade de incentivar o engajamento de homens e
mulheres no combate à desigualdade de gênero. O
"Jogo Eles por Elas" foi realizado no Estádio
Universitário
da
PUCRS,
em
prol
da
campanha
#HeForShe, da Organização das Nações Unidas (ONU).
Acrescentou que o movimento é um esforço global para
envolver os homens na remoção das barreiras sociais
e culturais que impedem as mulheres de atingirem seu
potencial, destacando que a atividade foi promovida
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O
jogo foi disputado por magistradas, magistrados,
servidoras e servidores das três instituições, em
uma partida com times mistos de homens e mulheres. O
evento foi aberto ao público em geral e, no
intervalo da partida, foram sorteadas camisetas do
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e do Sport Club
Internacional,
autografadas
pelos jogadores dos
clubes. Disse, também, que a partida contou com um
trio feminino de arbitragem da Federação Gaúcha de
Futebol e que o evento foi idealizado e organizado
pelo
Comitê
de
Equidade
de
Gênero,
Raça
e
Diversidade
do
TRT-RS,
com
apoio
da
Comissão
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Permanente de Acessibilidade e Inclusão da Justiça
Federal da 4ª Região, da Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho da 4ª Região (Amatra IV), da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS), da Federação Gaúcha de Futebol, da
Unimed e da dupla Gre-Nal. O patrocínio foi do
Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no
Rio Grande do Sul (Sintrajufe/RS). AUDIÊNCIA PÚBLICA
Na
sequência,
Sua
Excelência
EM
RIO
GRANDE.
mencionou que em 08 de maio ocorreu uma Audiência
Pública na Câmara Municipal do município de Rio
Grande, sendo que a juíza Rachel de Souza Carneiro,
da 2ª Vara do Trabalho de Rio Grande, representou o
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS)
no evento que tinha o objetivo de discutir os
direitos sociais e a importância da Justiça do
Trabalho para a sociedade. 17ª SEMANA NACIONAL DOS
MUSEUS. Logo após, a Exma. Desembargadora-Presidente
registrou que entre os dias 13 e 19 de maio ocorre a
17ª Semana Nacional dos Museus, promovida pelo Ibram
(Instituto Brasileiro de Museus), em comemoração ao
Dia Internacional de Museus (18). Destacou que a
semana tem como tema “Os Museus como Núcleos
Culturais: o Futuro das Tradições”. A ideia é propor
um debate sobre o papel dos museus como centros
emanadores e receptores de práticas, costumes e
pensamentos de nossa cultura. O Tribunal participa
da Semana Nacional dos Museus com a realização de
duas atividades promovidas pelo Memorial da Justiça
do Trabalho: 1) 14 de maio a 30 de maio: a exposição
“Um Terceiro Olhar: Mulheres da Limpeza”, em Porto
Alegre. A mostra de pinturas é uma ação educativa e
uma
troca
de
experiências
com
trabalhadoras
terceirizadas da atividade de limpeza do Tribunal
Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS). A
exposição está em cartaz na sede do Memorial (Rua
General João Telles, nº 369, bairro Bom Fim, Porto
Alegre, 2º andar) e estará aberta para visitação, de
segunda a sexta-feira, das 10h às 18h; 2) 16 de
maio: promoveu debate com representantes de sete
escolas das redes estadual e municipal de ensino e
dos
sete
quilombos
urbanos
de
Porto
Alegre,
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intitulado de “Memórias de Trabalho e Não Trabalho
Quilombola”, no Auditório Ruy Cirne Lima, no Foro
Trabalhista de Porto Alegre. O encontro foi o ponto
de partida para o desenvolvimento, por parte dos
alunos das escolas envolvidas, de atividades de
pesquisa e produção de material relacionado ao tema.
O
conteúdo
produzido
formará um livro a ser
publicado pelo Memorial. AUDIÊNCIA PÚBLICA EM IJUÍ.
A seguir, Sua Excelência destacou que no dia 27 de
maio
ocorrerá
Audiência
Pública
na
Câmara
de
Vereadores
de
Ijuí-RS,
tendo
como
tema
"A
Importância da Justiça do Trabalho no Brasil".
Contará com a presença da Presidente e dos membros
do FIDEJUST. 5ª SEMANA NACIONAL DA CONCILAÇÃO. Na
sequência, foi dito que, entre os dias 27 e 31 de
maio de 2019, ocorrerá a 5ª Semana Nacional da
Conciliação Trabalhista com o tema “Menos Conflitos.
Mais Soluções: com a conciliação o saldo é sempre
positivo”. O evento é promovido pelo Conselho
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria
com os Tribunais Regionais do Trabalho de todo o
Brasil. O objetivo da semana é proporcionar, por
meio de solução amigável, maior celeridade ao
encerramento de conflitos trabalhistas. Os Centros
Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (Cejuscs) da 4ª Região já estão elaborando
suas pautas para a semana, com a inclusão de
processos que apresentem possibilidade de acordo,
independente da fase de tramitação em que se
encontrem. A Corregedoria solicita que as Unidades
Judiciárias selecionem o maior número de processos
possível e que os CEJUSCs-JT intensifiquem seus
esforços para a seleção de processos com maior
viabilidade
para
conciliação, solicitando-os às
Varas
do
Trabalho
das
respectivas
áreas
de
jurisdição onde estiverem instalados. Dessa forma,
espera-se que a 4ª Região alcance bons resultados no
período de realização do evento, colaborando para a
celeridade da prestação jurisdicional. “-Conflitos +
Soluções”: A temática da campanha deste ano conta
com numerais e símbolos de operações matemáticas que
visam mostrar, de forma objetiva, os resultados
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positivos que a Semana da Conciliação Trabalhista
tem alcançado desde 2015. Sua Excelência ressaltou
que,
nas
quatro
primeiras
edições,
foram
contabilizados mais de 700 mil atendimentos, cerca
de 102 mil acordos consolidados e uma movimentação
de recursos superior a R$ 2 bilhões. ANIVERSARIANTES
DO MÊS. Na sequência, Sua Excelência parabenizou os
aniversariantes do mês, nominando-os: HOJE: 17 DE
MAIO: JOÃO PAULO LUCENA; 02 DE MAIO: MARIA CRISTINA
SCHAAN FERREIRA; 09 DE MAIO: LAÍS HELENA JAEGER
NICOTTI; 11 DE MAIO: MARIA MADALENA TELESCA, 13 DE
MAIO: SIMONE MARIA NUNES; 23 DE MAIO: MARCOS
FAGUNDES SALOMÃO; 26 DE MAIO: BEATRIZ RENCK; 28 DE
MAIO: ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO. Logo após,
submeteu à apreciação as Atas nºs 03/2019, da sessão
ordinária ocorrida em 15 de abril de 2019 e 02/2019,
da sessão extraordinária ocorrida no dia 09 de maio
de 2019, as quais foram aprovadas. A seguir, passouse a apreciar os processos da pauta do dia,
disponibilizada no DEJT do dia 09 de maio de 2019,
considerada publicada no dia 10 de maio de 2019. O
processo TRT nº 0000561-32.2016.5.04.0000 (PA), de
relatoria do Exmo. Desembargador Marçal Henri dos
Santos Figueiredo, apreciado em segredo de justiça,
foi retirado de pauta, em face da ausência, em razão
de férias, da Exma. Desembargadora Tânia Rosa Maciel
de Oliveira, ficando assegurada sustentação oral ao
Dr. Rafael da Cás Maffini e mantidos os pedidos de
vista. Foi adiado o Processo TRT nº 000168460.2019.5.04.0000 (RECADM), de relatoria do Exmo.
Desembargador Ricardo Carvalho Fraga, em face de
pedido de vista do Exmo. Desembargador Marcelo
Gonçalves de Oliveira e retirados de pauta os
Processos nºs 0020358-20.2014.5.04.0402 (PET/PJe) e
0021855-09.2017.5.04.0000 (TUTCAUTANT/PJe), a pedido
do Relator, Exmo. Desembargador Ricardo Carvalho
Fraga.
Apreciados
o
Mandado
de
Segurança,
os
Processos Administrativos, os Agravos Regimentais, a
pauta da Diretoria-Geral e a pauta da Corregedoria,
tendo o Proc. TRT nº 0001210-89.2019.5.04.0000 (PA)
sido apreciado em segredo de justiça, passou-se a
apreciar a pauta da Presidência. Nada mais havendo,
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a Exma. Desembargadora-Presidente, às 15 horas 20
minutos, 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, 17 de maio de
2019.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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