PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DIA 15/12/2020 - 7ª Turma - n. 68
No dia 15 de dezembro de 2020 (terça-feira), às 09 horas e 30 minutos, foi aberta a sessão da 7ª Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, na modalidade presencial por videoconferência (Portaria
1406/2020), sob a presidência da Exma. Desembargadora DENISE PACHECO. Presentes o Exmo.
Desembargador WILSON CARVALHO DIAS e o Exmo. Juiz Convocado JOE ERNANDO DESZUTA, bem como
as servidoras Magali Tasca, Secretária, e Fabiane Paixão Cortopassi, Secretária Substituta. Ausente, em férias,
o Exmo. Desembargador EMÍLIO PAPALÉO ZIN. Pela douta Procuradoria Regional do Trabalho compareceu a
Exma. Procuradora SILVANA RIBEIRO MARTINS. Declarada aberta a sessão, a Exma. Desembargadora
DENISE PACHECO, no exercício da Presidência, cumprimentou a todos os presentes e registrou que foram
realizadas mais de 60 sessões da Turma no ano de 2020, ano este atípico e muito difícil para todos. Registrou
que o trabalho remoto e a realização de sessões por videoconferência exigiram imensa adaptação de todos ao
trabalho remoto, mas as dificuldades foram vencidas ao longo do ano, com assistência e capacitação
oferecidas pelo Tribunal para a continuidade do trabalho que prestamos aos jurisdicionados. Com muita
satisfação, informou que a Turma obteve resultado positivo no ano, sendo distribuídos 4.956 processos e
julgados 5.402, com superávit de 446 processos, até a sessão de 15/12/2020, o que evidencia para a
sociedade gaúcha como a Justiça do Trabalho se manteve operante durante este ano da pandemia. Informou,
ainda, que o fato de o 1º Grau ter vencido o histórico resíduo de sentenças resultou em maior trabalho ao 2º
Grau. Registrou agradecimento a todos envolvidos na prestação jurisdicional, ao Ministério Público do Trabalho,
sempre presente e parceiro do Judiciário trabalhista, aos advogados e advogadas que também venceram
inúmeras dificuldades e se adaptaram ao trabalho remoto. Destacou a parceria com os colegas da Turma e, em
nome do Presidente da 7ª Turma, Desembargador JOÃO PEDRO SILVESTRIN, que permanecerá convocado
no Tribunal Superior do Trabalho no ano de 2021 como Ministro Interino, e do Presidente interino da 7ª Turma,
Desembargador EMÍLIO PAPALÉO ZIN, agradeceu aos servidores dos gabinetes e da Secretaria da Turma,
Magali Tasca, Fabiane Paixão Cortopassi, Adriana Albino Braga e Márcio Luís Carlos, pela dedicação extrema
que tiveram ao trabalho e na superação das dificuldades, bem como aos servidores da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicações do Tribunal, cuja atuação foi fundamental durante este ano.
Desejou a todos bom descanso, boas festas e que retornem no próximo ano motivados para seguirmos em
frente com a nossa missão constitucional de distribuir justiça. O Exmo. Desembargador WILSON CARVALHO
DIAS agradeceu os colegas da Turma pelo convívio fraterno e de aprendizado, aos servidores, aos advogados
pelo tratamento respeitoso que sempre é recebido na 7ª Turma. Mencionou que foi um ano atípico, mas com
aspectos positivos, como as sustentações orais proferidas on-line pelos advogados sem a necessidade de
deslocamento, e o aprimoramento dos recursos de informática. Agradeceu também aos servidores da 7ª Turma
e do setor de informática, aos membros do Ministério Público do Trabalho, e novamente aos advogados e
advogadas que auxiliam muito na tarefa de distribuição de justiça, parabenizando a todos pelo ano produtivo. O
Exmo. Juiz Convocado JOE ERNANDO DESZUTA estendeu a todos as palavras dos Exmos.
Desembargadores DENISE PACHECO e WILSON CARVALHO DIAS, relatando que foi um ano de superação e
especial pela importante experiência dos julgamentos em colegiado e pela constante aprendizagem. A Exma.
Procuradora do Trabalho SILVANA RIBEIRO MARTINS fez um agradecimento especial à 7ª Turma, citando o
ano de superações e o engajamento com o trabalho. A Exma. Desembargadora no exercício da Presidência
ainda registrou que o trabalho remoto propiciou maior proximidade com os advogados e advogadas, referindo
que a tela do computador nos iguala a todos e propicia maior solidariedade com as dificuldades que são
comuns, e que o efetivo acesso às sustentações orais a todos os integrantes da advocacia consagra
verdadeiro e efetivo acesso à justiça. Também saudou o Exmo. Juiz Convocado JOE ERNANDO DESZUTA
pela presença na 7ª Turma por mais um ano. Manifestaram-se, ainda, advogados presentes na sessão,
elogiando a realização das sessões telepresenciais e a produtividade da Turma. Após, aprovada a ata da
sessão anterior, passou a 7ª Turma a julgar os processos que se encontravam em pauta - disponibilizada no
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 03 de dezembro de 2020 (quinta-feira) e considerada
publicada no dia 04 de dezembro de 2020 (sexta-feira) - observada a ordem prevista no artigo 94 do Regimento
Interno. NADA MAIS havendo, às 10 horas e 47 minutos, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata
que vai devidamente datada e assinada. Porto Alegre, 15 de dezembro de 2020 (terça-feira).
Magali Tasca
Secretária da 7ª Turma
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