PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 05/2019, DO ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª
REGIÃO.
Aos catorze dias do mês de junho do ano de dois mil
e dezenove, às catorze horas, realizou-se a sessão
ordinária número cinco 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 Luiza Heineck Kruse, Ana
Rosa Pereira Zago Sagrilo, Ricardo Carvalho Fraga,
Flávia Lorena Pacheco, Marçal Henri dos Santos
Figueiredo, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins
Costa,
Marcelo
Gonçalves
de
Oliveira,
George
Achutti,
André
Reverbel
Fernandes,
João
Pedro
Silvestrin, Luiz Alberto de Vargas, Laís Helena
Jaeger Nicotti e Maria Madalena Telesca. O Exmo.
Desembargador
Cláudio
Antônio
Cassou
Barbosa
compareceu em razão da inclusão em pauta do Proc.
TRT PA nº 0000561-32.2016.5.04.0000, ao qual ficou
vinculado, em face de pedido de vista, na sessão do
dia 15 de março de 2019. Ausentes os Exmos.
Desembargadores Cleusa Regina Halfen, em razão de
férias; Emílio Papaléo Zin e Alexandre Corrêa da
Cruz, justificadamente. Presente pelo Ministério
Público do Trabalho o Dr. Gilson Luiz Laydner de
Azevedo. Ao declarar aberta a sessão, a Exma.
Desembargadora-Presidente saudou a todos e fez os
seguintes
REGISTROS:
Notas
de
pesar.Pelo
falecimento, em 31 de maio, do advogado Sebald
Wagner - taquarense, aos 87 anos, atuante na Justiça
do Trabalho de Taquara. Em 2013 o advogado já havia
sido homenageado pelo Foro Trabalhista no evento em
comemoração aos 50 anos da unidade judiciária. Pelo
falecimento, em 06 de junho, de Alda de Mello da
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Silva, mãe da Desembargadora Cleusa Regina Halfen.
POSSE DO VICE-PRESIDENTE DA ANAMATRA. Na sequência,
sua Excelência referiu que no dia 22 de maio tomou
posse como Vice-Presidente da ANAMATRA - Associação
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - o
juiz Luiz Antonio Colussi, titular da 30ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre. A cerimônia ocorreu em
Brasília
e
foi
prestigiada
por
juízes
deste
Tribunal. A nova presidente da entidade é a juíza
Noemia Aparecida Garcia Porto, do TRT da 10ª Região
(TRT-DF/TO).
É
a
primeira mulher a ocupar a
Presidência após 20 anos. APOSENTADORIA DAS EXMAS.
DESEMBARGADORAS TÂNIA ROSA MACIEL DE OLIVEIRA E
KARINA SARAIVA CUNHA. Após, mencionou que no dia 23
de maio - foi publicada no Diário Oficial da União a
aposentadoria da Desembargadora Tânia Rosa Maciel de
Oliveira. A magistrada presidia a 2ª Turma Julgadora
e integrava a Seção de Dissídios Coletivos deste
Tribunal. A aposentadoria passou a contar a partir
do dia 24. Natural de Santa Maria, a Desembargadora
Tânia ingressou no Tribunal em 14 de junho de 1976,
como servidora. Em 19 de outubro de 1981, tomou
posse como juíza do Trabalho substituta, tendo
exercido a função em Santa Maria, Cachoeira do Sul,
Passo Fundo e Cruz Alta. Foi promovida a juíza
titular em 27 de maio de 1986, quando assumiu a 1ª
Vara do Trabalho de Santa Maria. Esteve à frente
desta unidade por mais de 15 anos, até ser alçada ao
cargo de Desembargadora do TRT-RS, em 14 de dezembro
de 2001. Acrescentou que no dia 24 de maio - também
foi publicada a aposentadoria da Desembargadora
Karina Saraiva Cunha. A magistrada integrava a 5ª
Turma
Julgadora
e
a
1ª
Seção
de
Dissídios
Individuais deste Tribunal. Natural de Porto Alegre,
a Desembargadora Karina Saraiva Cunha ingressou na
Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul em 28 de
setembro 1987, no cargo de auxiliar em atividades
judiciárias. Tomou posse como magistrada da 4ª
Região em 7 de janeiro de 1992. Foi promovida a
juíza titular em 15 de junho de 1994, tendo atuado
nas seguintes unidades: 1ª VT de Passo Fundo, VT de
Guaíba, VT de Triunfo, 1ª e 2ª VTs de Esteio e 28ª
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VT
de
Porto
Alegre.
Foi
empossada
como
Desembargadora do TRT-RS em 25 de agosto de 2015. A
seguir, desejou muitas felicidades às magistradas
aposentadas nessa nova etapa de vida, convidando a
todos para a confraternização, no Salão Nobre, que
ocorrerá
logo
após
esta
sessão.
RELATÓRIO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Após, a Exma. DesembargadoraPresidente comunicou que no dia 30 de maio o TRT4
publicou novo Relatório de prestação de contas - foi
o primeiro Relatório Integrado, disponível no menu
"Transparência" do site institucional. Referente ao
exercício 2018, a publicação resulta da integração
entre o Relatório Anual de Atividades, enviado
anualmente ao Tribunal Superior do Trabalho, e o
Relatório de Gestão, entregue a cada ano ao Tribunal
de Contas da União.O novo modelo foi definido pelo
TCU. Ele institui uma nova forma de prestação de
contas, com o objetivo de torná-la mais concisa,
efetiva
e
de
fácil compreensão ao leitor. O
documento propicia à sociedade uma visão integrada
do
TRT-RS.
Além
disso,
contém
informações
estratégicas,
relevantes
e
úteis
para
a
Administração, contribuindo para o aperfeiçoamento
da gestão. POSSE NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. Na
sequência, Sua Excelência registrou que no dia 31 de
maio - o Desembargador João Alfredo Borges Antunes
de Miranda representou o TRT4 na posse dos novos
presidente e vice-presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Sul. A cerimônia ocorreu
no Plenário do TRE - RS. A nova presidente é a
Desembargadora Marilene Bonzanini, assumindo o cargo
no lugar do Desembargador Jorge Luís Dall’Agnol. A
magistrada
é
a
terceira
mulher
a
ocupar
a
presidência
da
instituição.
O
cargo
de
vicepresidente
e
corregedor
foi
tomado
pelo
Desembargador
André
Luiz
Planella
Villarinho.
EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA “EXISTIR ATRÁS DAS CORES”.
Logo após, Sua Excelência comunicou que nos dias 03
e 04 de junho - foi inaugurada a exposição
fotográfica "Existir Atrás das Cores", em combate à
homofobia, do fotógrafo Walter Karwatzki, no saguão
do Prédio-Sede do TRT. A mostra é uma ação alusiva
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ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+, celebrado
dia 28 de junho. A exposição ficará em cartaz até o
dia 28 de junho. CÚPULA PANAMERICANA DE JUÍZAS E
JUÍZES. Também nos dias 03 e 04 de junho Magistrados
do
TRT4
participaram
da
Cúpula
Panamericana de juízas e juízes sobre Direitos
Sociais e Doutrina Franciscana, em Roma, na Itália.
O encontro foi organizado pela Pontifícia Academia
das Ciências Sociais e presidido pela autoridade
máxima
da
Igreja
Católica,
o
Papa
Francisco.
Estiveram presentes a Desembargadora Maria Madalena
Telesca,
as
juízas
Eliane
Melgarejo,
Gabriela
Lacerda, Daniela Floss e Valdete Souto Severo e o
juiz Rafael da Silva Marques. Durante o encontro,
juízes, magistrados, advogados e defensores públicos
de diferentes países das Américas debateram assuntos
ligados à erradicação da pobreza, acesso à educação
e
à
alimentação,
e
empoderamento
da
mulher.
EXPOSIÇÃO “ACERVOS DOADORES: 2017 E 2018”. A seguir,
A Exma. Desembargadora-Presidente referiu que no dia
04 de junho - aconteceu a Exposição "Acervos
doadores: 2017 e 2018" no Memorial da Justiça do
Trabalho com objetivo de contar a história da
Justiça do Trabalho por meio de objetos, documentos
e imagens. Todos os materiais que compõem a mostra
foram doados por pessoas ligadas ao judiciário
trabalhista - de servidores e juízes a advogados e
pesquisadores.
VII
SEMINÁRIO SOBRE APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL NO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E NA
Em
PROTEÇÃO
AO
ADOLESCENTE
TRABALHADOR.
prosseguimento, foi registrado que no dia 12 de
junho - ocorreu o VII Seminário sobre Aprendizagem
Profissional no Combate ao Trabalho Infantil e na
Proteção ao Adolescente Trabalhador no auditório
Dante Barone da Assembleia Legislativa gaúcha. A
Desembargadora
Maria
Madalena
Telesca,
gestora
regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil
e de Estímulo à Aprendizagem, participou da mesa de
abertura do evento, que debateu experiências de
aprendizagem profissional em Porto Alegre. A juíza
Maria Silvana Rotta Tedesco, também gestora do
Programa, esteve presente nas atividades. Diversas
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ações da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul
marcaram o “Dia Mundial de Combate ao Trabalho
Infantil”, celebrado em 12 de junho. Acrescentou
que, na tarde da quarta-feira, no Foro Trabalhista
de Porto Alegre, juntamente com a diretora do Foro,
juíza Anita Job Lübbe, e as gestoras do Programa de
Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à
Aprendizagem, Desembargadora Maria Madalena Telesca
e juíza Maria Silvana Rotta Tedesco, distribuíram
materiais informativos sobre o tema. Foram entregues
gibis, panfletos, pins e cataventos (símbolo da
campanha mundial de combate ao trabalho infantil)
para os diversos frequentadores da sede. SEMANA
NACIONAL DA CONCILIAÇÃO TRABALHISTA. Logo após, Sua
Excelência comunicou que a Justiça do Trabalho
gaúcha homologou R$ 53 milhões em acordos durante a
5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista promovida entre os dias 27 e 31 de maio. Foram
realizados
3.901
audiências
de
processos
que
tramitam no primeiro e no segundo grau, sendo
firmadas 1.413 conciliações. Do total de audiências,
3.477
aconteceram
nas
unidades
judiciárias
de
primeira instância, presentes em 65 municípios, e
424 no Cejusc do 2º Grau, situado no TRT4. Ao todo,
foram atendidas 11.558 pessoas nas audiências da
semana.
Ao
final
do
registro,
parabenizou
a
dedicação dos mediadores e servidores conciliadores
deste
Tribunal.
REVISTA
CIENTÍFICA
DA
ESCOLA
JUDICIAL. Em prosseguimento, a Exma. DesembargadoraPresidente referiu que está aberto o prazo de envio
de artigos para o segundo fascículo da Revista da
Escola Judicial do TRT4. A publicação é um periódico
científico que tem como destinatária a comunidade
jurídica em geral, especialmente magistrados e
servidores
da
Justiça
do
Trabalho,
advogados,
professores e acadêmicos das ciências sociais e
humanas. O segundo fascículo terá como dossiê
temático “A Aplicação do Direito e Processo do
Trabalho
pós-Reforma:
desafios
jurídicos”.
Os
artigos devem ser originais e inéditos no Brasil, e
devem ser enviados até o dia 10 de julho para o email
ej.editor.revistacientifica@trt4.jus.br.
Os
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artigos também podem tratar de outros temas que
reflitam
a
linha
editorial
da
Revista.
Serão
recebidos textos de integrantes dos quadros da
Justiça
do
Trabalho,
bem
como
de
fora
da
Instituição, podendo ser oriundos de outras unidades
federativas
ou
mesmo
de
outro
país,
preferencialmente
vinculados
como
alunos
e/ou
docentes de programas de pós-graduação stricto
sensu. Mais informações podem ser obtidas no Edital
do segundo fascículo da Revista e no Manual de
Redação de Artigos Científicos, disponíveis na
página da Escola Judicial. ANIVERSÁRIOS DO MÊS DE
MARIA HELENA LISOT; 23 DE
JUNHO: 14 DE JUNHO:
JUNHO: CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA; 23 DE JUNHO:
WILSON
CARVALHO
DIAS;
25
DE
JUNHO:
RICARDO
HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA e 29 DE JUNHO:
FABIANO
HOLZ
BESERRA.
Logo
após,
submeteu
à
apreciação as Atas nºs 04/2019, da sessão ordinária
ocorrida em 17 de maio de 2019, e 03/2019, da sessão
extraordinária ocorrida no dia 24 de maio de 2019,
as quais foram aprovadas. A seguir, passou-se a
apreciar
os
processos
da
pauta
do
dia,
disponibilizada no DEJT do dia 06 de junho de 2019,
considerada publicada no dia 07 de junho de 2019. O
Órgão
Especial,
apreciando
o
processo
TRT
nº
em
segredo
de
0000561-32.2016.5.04.0000
(PA),
justiça, de relatoria do Exmo. Desembargador Marçal
Henri dos Santos Figueiredo, preliminarmente, por
unanimidade, em face da aposentadoria da Exma.
Desembargadora
Tânia
Rosa
Maciel
de
Oliveira,
entendeu prejudicado o pedido de vista regimental
formulado
por
Sua
Excelência,
em
analogia
ao
disposto no § 6º do artigo 131 do Regimento Interno
do TST. Após, foi o presente processo adiado para a
próxima sessão ordinária do Colegiado, tendo em
vista requerimento do Procurador da Exma. Juíza,
comprovando que os procuradores constituídos tinham
compromissos profissionais previamente agendados,
inviabilizando
suas
presenças
nesta
sessão
e
impedindo a realização da sustentação oral já
postulada. Ficou assegurada a sustentação oral ao
Dr. Rafael da Cás Maffini e mantido o pedido de
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vista do Exmo. Desembargador Cláudio Antônio Cassou
Barbosa. Registra-se que no Proc. TRT nº 000364536.2019.5.04.000 (PA), da pauta da Diretoria-Geral,
o Exmo. Desembargador André Reverbel Fernandes
declarou suspeição e o Dr. João Vicente Araújo,
OAB/RS 42.402, sustentou oralmente pela requerente.
A Exma. Desembargadora-Presidente estava impedida
nos processos de nºs 3 e 4 da pauta, tendo presidido
a sessão o Exmo. Desembargador Marçal Henri dos
Santos Figueiredo. Apreciados os processos da pauta
judiciária, da Diretoria-Geral e da Corregedoria,
passou-se a apreciar a pauta da Presidência, tendo
sido aprovada a Resolução Administrativa nº 06, que
regulamentou a concessão de diárias, a aquisição de
passagens aéreas e o ressarcimento de despesas com
transporte pessoal no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 4ª Região, com a alteração proposta no
sentido de que os efeitos financeiros decorrentes
dos pagamentos de diárias sejam retroativos a
03.05.2019; a Resolução Administrativa nº 07, que
dispõe sobre a convocação de Juiz de primeiro grau
para auxílio no âmbito da Vice-Presidência do
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com
parecer
oral
contrário
por
parte
do
Exmo.
Desembargador-Corregedor em sessão; e a Resolução
Administrativa nº 08, que dispõe sobre a convocação
do Juiz de primeiro grau para auxílio no âmbito da
Corregedoria
Regional.
Nada
mais
havendo,
às
17h05min,
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, 14 de junho de 2019.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.

.
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