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ATA Nº 08 - SESSÃO DO DIA 27-09-2019 - 2ª Seção de Dissídios
Individuais
No dia 27 de setembro de 2019 (sexta-feira), às 09 horas e 30 minutos, foi
aberta a sessão da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional
do Trabalho da Quarta Região, em sua sede na Avenida Praia de Belas,
1100, Sala 608, sob a Presidência da Exma. Desembargadora ROSANE
SERAFINI CASA NOVA. Presentes os Exmos. Desembargadores EMÍLIO
PAPALÉO ZIN, ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ, RICARDO
HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA, MARIA MADALENA
TELESCA, GEORGE ACHUTTI, TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL, o
Exmo. Juiz convocado LUIS CARLOS PINTO GASTAL, bem como os
Exmos. Desembargadores RICARDO CARVALHO FRAGA e CLÓVIS
FERNANDO SCHUCH SANTOS para relatarem processos em que estão
vinculados, comigo, Luciana Pfutz, Secretária da 2ª Seção de Dissídios
Individuais. Pela douta Procuradoria Regional do Trabalho compareceu o
Exmo. Procurador LEANDRO ARAUJO. Declarada aberta a sessão e
aprovada a ata da sessão anterior, a Exma. Desembargadora Rosane
Serafini Casa Nova cumprimentou a todos os presentes, parabenizou a
Exma. Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel por ter sido
escolhida pelo TST para representar a Justiça do Trabalho, na condição de
Desembargadora junto ao Conselho Nacional de Justiça, disse, em nome
dos demais, que ficaram muito contentes, que é bastante importante ter
uma pessoa deste Tribunal para poder bem representar a Justiça do
Trabalho no CNJ, que tem certeza que a Desembargadora trabalhará em
prol não apenas da Justiça do Trabalho, mas também de todos os demais
Órgãos que constituem o poder judiciário, que espera que tenha um
profícuo trabalho e desejou-lhe muita sorte nas decisões. Parabenizou
ainda os Exmos. Desembargadores Alexandre Corrêa da Cruz e, na
condição de Diretor da Escola Judicial, Ricardo Hofmeister de Almeida
Martins Costa, em razão de suas participações na consulta recentemente
realizada para os membros integrantes da administração do Tribunal. O
Exmo. Desembargador Alexandre Corrêa da Cruz manifestou-se,
parabenizando a Exma. Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel
pela indicação para compor o CNJ, agradeceu a todos os colegas pelo
apoio e participação no processo democrático de consulta que está
implementando neste Tribunal e colocou-se à disposição para o que for
necessário. Durante a sessão, manifestou-se também o Exmo.
Desembargador Clóvis Fernando Schuch Santos, saudando a todos e
parabenizando a Exma. Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel
por ter sido escolhida, pela tão nobre missão junto ao CNJ, que tem certeza
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que será exitosa pela sabedoria, cultura, experiência e espírito público da
Desembargadora, referiu que está muito feliz pela Desembargadora e
também pelo Exmo. Desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida
Martins Costa, que é vocacionado para magistério e gestão como é para a
Magistratura, que tem certeza que a escola será bem conduzida. Proferiu
palavras também em referência ao Exmo. Desembargador Alexandre
Corrêa da Cruz, pela sua participação democrática, que sempre
engrandece a todos, referiu que o Desembargador não perdeu, pois perdese por ele não ter sido escolhido, que qualidades não lhe faltam e que é um
privilégio o convívio com o Magistrado. O Exmo. Desembargador Emílio
Papaleo Zin também proferiu palavras em cumprimento aos Exmos.
Desembargadores Alexandre Corrêa da Cruz, Ricardo Hofmeister de
Almeida Martins Costa e Ricardo Carvalho Fraga pelos votos recebidos na
consulta, desejou uma boa eleição ao Exmo. Desembargador George
Achutti e fez um registro especial em relação a Exma. Desembargadora
Tânia Regina Silva Reckziegel, disse que se recorda que o último colega
deste Tribunal a atuar no CNJ foi o Exmo. Desembargador Flávio Portinho
Sirângelo, que faz algum tempo, que o momento que a Exma.
Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel, mercê de sua
qualificação pessoal e de sua articulação, na fase em que a justiça do
trabalho está sendo achacada, o poder judiciário como um todo, a
participação da Exma. Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel
assume uma dimensão grandiosa e cumprimentou-a, desejando-lhe muito
sucesso. O Exmo. Desembargador Ricardo Carvalho Fraga também
cumprimentou a Exma. Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel e
o Exmo. Desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa,
este pela Escola Judicial, referiu que as eleições foram enriquecedoras, um
privilégio, que percebeu que por meio da consulta elaboraram-se pontos
principais para a nova administração e que ficou muito feliz por ter
participado. Após, passou a 2ª Seção de Dissídios Individuais a julgar os
processos que se encontravam em pauta - disponibilizada no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 17 de setembro de 2019
(terça-feira) e considerada publicada no dia 18 de setembro de 2019
(quarta-feira) - observada a ordem prevista no artigo 94 do Regimento
Interno, bem como os processos da pauta complementar e os apresentados
em mesa. NADA MAIS havendo, às 10 horas e 35 minutos, foi encerrada a
sessão, sendo lavrada a presente ata que vai devidamente datada e
assinada. Porto Alegre, 27 de setembro de 2019 (sexta-feira).
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