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Às quinze horas e vinte minutos do dois do mês de dezembro do ano dois 
mil e dezenove, na sua sede, na Rua Esteves Júnior nº 395, na cidade de 
Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se o Egrégio Tri-
bunal Regional do Trabalho da 12ª Região, sob a presidência da Exma. 
Desembargadora do Trabalho MARI ELEDA MIGLIORINI, Presidente; com 
a participação dos Exmos. Desembargadores do Trabalho Roberto Basilone 
Leite, Vice-Presidente; José Ernesto Manzi, Corregedor; Ligia Maria Teixei-
ra Gouvêa, Marcos Vinicio Zanchetta, Gisele Pereira Alexandrino, Gilmar 
Cavalieri, Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, Amarildo Carlos de Lima, Ro-
berto Luiz Guglielmetto, Wanderley Godoy Junior, Hélio Bastida Lopes, Mir-
na Uliano Bertoldi e Quézia de Araújo Duarte Nieves Gonzalez e com a 
presença do Exmo. Dr. Guilherme Kirtschig, Procurador do Trabalho da 
PRT 12ª Região, e do Secretário-Geral Judiciário, Roberto Carlos de Al-
meida.  

Havendo quórum, a Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Miglio-
rini, Presidente, declarou aberta a Sessão Administrativa. 

Na sequência, a Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, 
Presidente, fez uso da palavra e assim se pronunciou:  “Boa tarde a todos. 
Declaro aberta a décima segunda sessão do Pleno Administrativo do ano 
de 2019 e a última sessão deste ano e, portanto, também a última sessão 
da nossa Administração. Foram dois anos em que eu tive a honra de con-
duzir este Tribunal. Quero agradecer aos meus pares, de novo, pela confi-
ança que tiveram em nós, em mim, para conduzir a nossa Casa. Foi uma 
honra e foi um aprendizado, foi uma experiência que vou levar para a minha 
vida. Vou passar para o meu filho, porque foi um aprendizado e um exercí-
cio de humildade, de tolerância e, acima de tudo, pude constatar como nós 
temos um corpo de magistrados e de servidores comprometidos e sérios, 
imbuídos do maior sentido que é de bem conduzir este Tribunal, de encon-
trar caminhos para melhor atender o Jurisdicionado. Quero agradecer ao 
Pleno, aos Senhores, Excelências, pelo apoio que tive aqui nestes dois 
anos e pela tranquilidade que tive ao chegar à cada sessão, que foi um 
ambiente propício, um ambiente em que conseguimos chegar às soluções 
com o melhor espírito de magistrados, de comprometimento, de vontade de 
atingir os melhores resultados. Foi um período de paz, foi um período de 
engrandecimento, e graças a cada um dos Senhores. Quero agradecer 
também os meus colegas José Ernesto Manzi, Corregedor; e Roberto Basi-
lone Leite, Vice-Presidente; pela harmonia, pela dedicação, pelo compro-
metimento e pela unidade. Fizemos juntos essa administração. Claro que 
cada um mais especificamente no seu espaço: na Escola, na Corregedoria 
e na Ouvidoria, enfim, mas partilhávamos as angústias, os problemas e 
também as vitórias e os projetos. Recebi muito apoio de V. Exas. e sou 
muito grata. Em cada momento, cada reunião, cada projeto que fazíamos 
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sempre me apoiavam, estiveram presentes: muito obrigada!  Eu agradeço 
também aqui o Juiz Auxiliar da Presidência, fundamental nessa nossa ca-
minhada, nosso elo com o 1º Grau, profundamente agradecida ao Dr. Mar-
cel! Também aos magistrados de 1º Grau, todos eles com quem mantive-
mos um relacionamento, uma relação pacífica, harmoniosa e gratificante, 
sou muito agradecida a todos os magistrados de 1º Grau, a todos que ca-
minharam conosco nesses dois anos. Foi um período em que nos encon-
trávamos nas escolas, nos eventos, nos treze CEJUSC’s que conseguimos 
instalar nos treze Fóruns. Então, este projeto, os magistrados de 1º Grau, 
temos aqui representantes: o Dr. Narbal e também o Juiz Hélio, todos abra-
çaram com muita vontade e muita disposição esse projeto ousado da Ad-
ministração, pelo que tive conhecimento é o único Tribunal que tem CE-
JUSC em todos os fóruns. Isso foi muito gratificante, mas não é algo só 
meu, é de todos. Tive uma equipe que instalou os CEJUSC’s, os servidores 
se dispuseram a participar -  ambos, magistrados e servidores fizeram os 
cursos de capacitação - agradeço ao Roberto Basilone Leite, nosso Vice-
Presidente; que continuou a capacitação que havíamos começado enquan-
to dirigíamos a Escola, que graças a isso pudemos então cumprir a Resolu-
ção nº 174 do CSJT, para termos os nossos CEJUSC’s. Agradeço muitís-
simo também aos servidores, a essa equipe de abnegados e de dedicados 
- desculpa, eu não havia reparado o Juiz Nivaldo, também faço menção a 
V. Exa - Esses servidores que estiveram juntos conosco implementando 
cada projeto, dando o melhor de si, vibrando e dizendo: ‘Estamos juntos 
Presidente! Estamos juntos nessa!  Então, não é a mais alta administração 
como alguns dizem: Não. Todos! Estivemos juntos, nós precisamos do ca-
fezinho, nós precisamos do segurança, nós precisamos de quem fizesse a 
parede do CEJUSC! Precisamos das fotografias do Adriano Ebenriter, nós 
precisamos de toda a cobertura da SECOM, enfim, precisamos de todos! 
Precisamos da Ana Paula na Direção-Geral para dizer se poderia ou não 
poderia, se teríamos dinheiro ou se não teríamos dinheiro, enfim, nós fomos 
um corpo unido, todos nós, e eu sou muito agradecida a todos eles. Seria 
impossível nominar cada um, mas eu quero agradecer e dizer aos servido-
res de todas as áreas o meu muito obrigada. Especificamente aqui Roberto 
Carlos, a ti e a equipe que nos atende no Pleno. Roberto Carlos imbatível, 
guerreiro do lado, sem a tua ajuda eu não conseguiria tocar o Pleno sozi-
nha, humildemente eu falo. Todos nós sabemos, quem já sentou nesta ca-
deira sabe, não é fácil. O Roberto Carlos é a memória viva do nosso Tribu-
nal, do nosso Pleno. É um arquivo vivo. Quantas vezes estávamos aqui 
discutindo alguma coisa, e estávamos quase aprovando, e ele dizia: ‘Dra.! 
Isso já está resolvido. Nós temos resolução. Isso já foi decidido no ano tal. 
O CSJT tem decisão, tem resolução’. Humildemente eu digo como Presi-
dente: eu não sabia, não estava me dando conta e a Casa também. Rober-
to Carlos muito obrigada por toda ajuda, por estar ao lado nesta caminhada, 
se tive sucesso aqui, além do apoio e a tranquilidade que os Senhores De-
sembargadores me deram eu tive isso porque tinha o Roberto Carlos e a 
sua equipe. Agradeço a ti em nome de todos e a sua equipe também. Muito 
obrigada ao Ministério Público do Trabalho por todos os Senhores que sen-
taram nesta cadeira e que harmoniosamente tivemos uma convivência. Li-
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gava sempre que precisava, e também sempre estiveram presentes nos 
projetos desta Casa. Muito obrigada ao Senhor e leve os meus agradeci-
mentos ao Dr. Marcelo e também ao Dr. Alexandre que também ocuparam 
esta cadeira. Também agradeço a Ordem dos Advogados do Brasil pela 
parceria aberta ao diálogo sempre apoiando os projetos: o CEJUSC o Ino-
va-TRT e o HACKATHON, enfim, os grandes projetos da nossa Administra-
ção.  Tive um grande legado que foi o das Administrações anteriores. Te-
mos presentes aqui neste Plenário neste momento alguns dos Presidentes 
da Casa: o meu muito obrigada porque deixaram um legado brilhante e eu 
tentei dar o melhor de mim para continuar, para poder merecer o que foi 
deixado. Muito obrigada e desejo muito sucesso aos novos Administrado-
res, a Presidente eleita, Maria de Lourdes Leiria; a Vice-Presidente, Teresa 
Regina Cotosky; e o nosso Corregedor; Amarildo Carlos de Lima, muito su-
cesso! Muito obrigada.” 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Ligia Maria Teixeira Gouvêa: “Exa. o 
momento é este?” 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente: 
“Sim, porque terei que me retirar.”  
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Ligia Maria Teixeira Gouvêa: “Mas vai 
se retirar agora?” 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente: 
“Não, mais tarde, por este motivo quis abrir a sessão e fazer os agradeci-
mentos porque sou impedida em alguns processos e sairei antes para fazer 
os meus últimos despachos. V. Exa. tem a palavra.” 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Ligia Maria Teixeira Gouvêa: “Então 
eu pediria a palavra. Posso dizer que V. Exa. sai com a plena certeza e a 
consciência do dever cumprido. Isso eu tenho certeza que é uma absoluta 
verdade. V. Exa., tendo a consciência deste dever em relação a nossa insti-
tuição que é tão importante para a sociedade, estará levando o legado da 
sua Administração à memória de uma Administração muito rica: com expe-
riência, com administração de inovação, com muita eficiência, com objetivi-
dade e com rapidez. V.Exa. sempre impulsionou este Tribunal no sentido 
de subir vertiginosamente. Acho que isso representa um pouco da sua hu-
mildade como Presidente em agradecer aos anteriores Presidentes da Cor-
te, porque a Administração é una e ela se perpetua. V. Exa. continuou as 
Administrações também de excelência, mas  teve uma característica muito 
importante que foi a humildade e o espírito democrático para ouvir os cole-
gas, sempre pronta a discutir, a debater e a perguntar. Quem leva o timão é 
o timoneiro, e V. Exa. está agradecendo com muita proficiência aos seus 
colegas e aos seus servidores, mas sabe que quem dá a tônica é quem re-
almente dirige a Instituição. É uma Instituição muito complexa e com tantos 
problemas. A Administração é realizada sempre com uma diversidade de 
dificuldades, e quem está aqui sentado não imagina. V. Exa. realmente foi 
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fundamental para o estado democrático de direito, e nós como partícipes da 
Administração também colaboramos, mas, efetivamente, ser ouvidos em 
muitas situações de dificuldade, de vicissitudes foi uma qualidade de V. 
Exa., que eu ressalto, em todas as situações. V. Exa. realmente vai voltar 
para a bancada com plena tranquilidade porque fez uma administração se-
rena e profícua. V. Exa. vai voltar para a bancada da 5ª Câmara e será re-
cebida com muito carinho pelas suas colegas com certeza. Vá em frente e 
colha os seus louros. É o momento!” 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente: 
“Muito Obrigada Exa.” 
 
Exmo. Desembargador do Trabalho Marcos Vinicio Zanchetta: “Exa., eu 
também quero parabenizar V. Exa. pelo excelente trabalho desenvolvido 
nestes dois anos, assim como quero parabenizar  os Exmos. Desembarga-
dores Roberto Basilone Leite e José Ernesto Manzi, e também ratifico as 
suas palavras com relação ao inestimável trabalho de assessoria desem-
penhado pelo nosso Secretário Roberto Carlos de Almeida que, como V. 
Exa. bem disse é um arquivo vivo aqui para o nosso Tribunal.” 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente: 
“Obrigada.” 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Gisele Pereira Alexandrino: “Exa., 
também gostaria também, nessa oportunidade,  de parabenizá-la. Foi uma 
gestão, como disse a Desembargadora Ligia, muito profícua. A quantidade 
de inovações que V. Exa. trouxe ficará marcada para as futuras administra-
ções e também, pelo que se sabe, para a cultura que está sendo desenvol-
vida na Justiça do Trabalho em termos de inovação de pensamento aberto 
ao mundo que hoje vivemos, que o judiciário às vezes fica um pouco encas-
telado. V. Exa.  teve a sabedoria e a visão do momento em que nós vive-
mos e da necessidade de nos adaptarmos aos novos tempos. Então, fico 
muito feliz de ter acompanhado a sua trajetória. Foi uma trajetória muito 
bonita. Esse espírito conciliador e gentil trouxe uma serenidade muito gran-
de também ao Pleno. Também não poderia deixar de mencionar a figura do 
nosso querido Roberto, como V. Exa. disse realmente é a memória viva 
aqui do Tribunal. Tive o prazer de trabalhar com ele e sei bem o que é o 
auxílio e a memória do Roberto aqui para o Tribunal. Então, eu gostaria de 
deixar registrado os meus parabéns também para toda a equipe claro, mas 
em especial aqui na figura do Roberto.” 
 
Exmo. Desembargador do Trabalho Gilmar Cavalieri: “Permita-me Presi-
dente. Também me associo a fala dos demais colegas, parabenizando V. 
Exa., o Dr. Roberto Basilone Leite, que fez também um trabalho maravilho-
so e o  Dr. José Ernesto Manzi na Corregedoria. A Administração fez um 
trabalho de vanguarda. Parabéns a ênfase dada por V. Exa.  e que ficou 
muito bem colocada, quanto a questão da conciliação em primeiro lugar.  É 
importante que essa vocação seja realçada na Justiça do Trabalho. Quero 
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desejar aos colegas Maria de Lourdes Leiria, Teresa Regina Cotosky e ao 
Dr. Amarildo Carlos de Lima muito sucesso na empreitada que irão assumir 
no próximo dia 06 de dezembro. Parabéns Dra. Mari Eleda e  Parabéns a 
toda sua equipe. Aqui também faço uma manifestação expressa e direta 
também ao nosso servidor Roberto Carlo de Almeida, que durante muitos 
anos esteve à frente desta Secretaria importantíssima, que é a Secretaria-
Geral Judiciária. De fato, com uma pessoa assim fica muito, muito leve e 
fácil de trabalhar, e consequentemente cometemos menos erros. Não que 
não cometemos de vez em quando, mas, com uma assessoria assim, o tra-
balho fica bem melhor. Parabéns ao Roberto Carlos e Parabéns à Presi-
dente.” 
 
Exmo. Desembargador do Trabalho Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira: “Exa., 
também quero me manifestar. Cumprimentar V. Exa. pela administração 
que colocou o Tribunal em evidência em muitas ocasiões, de forma muito 
positiva e pelo trabalho de sua equipe, e aí eu cumprimento o Roberto Car-
los e toda a equipe que assessorou V. Exa. Foi um trabalho muito compe-
tente, que não é de agora, que vem de longe, o Roberto sempre fez um tra-
balho muito correto. Quero desejar a V. Exa. que seja muito feliz no seu re-
torno à bancada, como disse a Desembargadora Ligia. Parabéns a V. Exa., 
ao Vice-Presidente, ao Corregedor e a toda sua equipe.” 
 
 Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente: 
“Muito obrigada.” 
 
Exmo. Desembargador do Trabalho Amarildo Carlos de Lima: “Exa., Eu 
também gostaria de falar. Não poderia me furtar a dizer algumas palavras, 
sabendo do bom trabalho desempenhado por toda a equipe, por V. Exa., 
pelo Desembargador José Ernesto Manzi na Corregedoria, e pelo Desem-
bargador Roberto Basilone Leite na Escola. Um trabalho muito sério e ino-
vador. O exercício de humildade de V. Exa. começou quando antes de as-
sumir o cargo. V. Exa. foi fazer um curso de administração pública. Pós-
graduação em administração pública que eu tive o conhecimento, dada a 
amizade que temos, e ali já começou a se preparar para o bom trabalho 
que foi desenvolvido à frente do Tribunal. Ressalto sempre em casa, dada a 
amizade que temos entre as famílias, do bom trabalho que foi desenvolvido 
e que nos traz muito mais responsabilidade na nova Administração. Espe-
ramos conseguir manter no mínimo, na mesma toada, pelo menos no que 
me caiba o bom trabalho desenvolvido por V. Exa.” 
 
 Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente: 
“Não tenho dúvida.” 
 
Exmo. Desembargador do Trabalho Amarildo Carlos de Lima: “Quanto ao 
Roberto Carlos, vamos dizer assim: esse não desafina mesmo. Parabéns a 
toda a Administração, parabéns a todos aqueles que compuseram e fize-
ram o bom desempenho que está bem retratado no documento que nos foi 
passado hoje e que tive a honra de perceber que não é um evento reco-
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nhecido apenas em Santa Catarina, mas, no âmbito nacional pelas grandes 
manifestações obtidas nos grupos de whatsapp que nós temos do COLE-
PRECOR, do qual hoje faço parte, e vi ali várias manifestações sempre 
exaltando o bom trabalho de V. Exa. e de toda a equipe. Parabéns.“ 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente: 
“Muito obrigada.” 
 
Exmo. Desembargador do Trabalho Roberto Basilone Leite, Vice-
Presidente: “Exa. caso ninguém queira mais se manifestar eu também que-
ro agradecer pelas manifestações em relação ao meu trabalho nessa ges-
tão, mas, na verdade, como bem disse a Desembargadora Ligia, na sua be-
líssima manifestação, quem conduz tudo é a nossa timoneira. Então, eu 
mais parabenizo a Dra. Mari Eleda e o Dr. José Ernesto Manzi pelo trabalho 
que fizeram e que eu tive a honra de coadjuvar, e no mais eu apenas me fi-
lio, faço meus todos os agradecimentos, todas as palavras da Dra. Mari 
Eleda, agradeço não só pelos elogios hoje aqui dos colegas, mas princi-
palmente por terem me proporcionado essa experiência que foi muito enri-
quecedora, inesquecível e muito também valiosa do ponto de vista pessoal. 
Vocês que me proporcionaram essa experiência, eu não imaginava que iria 
ser tão gratificante e tão enriquecedora para mim. Então, agradeço também 
neste sentido, não apenas pelas palavras de hoje, mas, pela própria expe-
riência que tive de poder ocupar a Vice-Presidência. Muito obrigado.” 
 
Exma. Desembargadora do Trabalho Gisele Pereira Alexandrino: “Presiden-
te, desculpa. Eu, por uma falha minha, acabei não fazendo referência ao 
Desembargador Roberto na condição de Vice-Presidente e também ao De-
sembargador José Ernesto Manzi, então, suprindo a falha, também parabe-
nizo a ambos pelo excelente trabalho realizado durante esses dois anos.” 
 
Exmo. Desembargador do Trabalho Roberto Basilone Leite, Vice-
Presidente: “Estava implícito. V. Exa. referiu à administração e eu entendi 
como implícito. Obrigado.” 
 
Exmo. Dr. Guilherme Kirtschig, Procurador do Trabalho da PRT da 12ª Re-
gião: “Gostaria de aproveitar a oportunidade e deixar os meus parabéns em 
nome do Ministério Público do Trabalho, porque não tenho vindo pessoal-
mente, não ocupo esta cadeira com frequência, mas, como Instituição, nas 
várias vezes que estive aqui, pude observar o desempenho fantástico de V. 
Exa., nessa responsabilidade tão grande e nesta toga que pesa mais. Que-
ro parabenizar toda a gestão pelo trabalho fantástico que foi desenvolvido e 
também desejar uma profícua gestão para a nova Administração.” 
 
Processo PA 0010633-51.2019.5.12.0000 (PROAD Nº  11.601/2019)  
Relatora: Desembargadora LIGIA MARIA TEIXEIRA GOUVÊA  
INTERESSADO (S):   RICARDO CÓRDOVA DINIZ – JUIZ DO TRABA-

LHO TITULAR DA 3ª VARA DO TRABALHO DE ITA-
JAÍ E OUTROS 
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Assunto: ATRIBUIR AO FÓRUM TRABALHISTA DE ITAJAÍ O NOME  DO 
EXMO. DESEMBARGADOR DO TRABALHO MARCUS PINA  
MUGNAINI - REGULAMENTAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE NO-
MES AOS FÓRUNS, EDIFÍCIOS E ESPAÇOS FORENSES SOB 
A ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 12ª REGIÃO 

Apregoado o processo, a Exma. Desembargadora do Trabalho Ligia Maria 
Teixeira Gouvêa, Relatora, suscitou questão preambular, por entender ser 
a presente matéria de ampla ingerência da Corte, em relação a uma políti-
ca institucional do Órgão. Entende S.Exa. que a política institucional do Ór-
gão é estabelecida por diretrizes da Administração, no momento,  e o Tri-
bunal  Pleno dentro de um contexto de razoabilidade deve assegurar essa 
política que é efetivamente dos Administradores.  
A Exma. Desembargadora do Trabalho-Relatora sugeriu, pela relevância e 
pelos desdobramentos que a decisão causará para a Instituição, fosse de-
signada uma pauta especial para debater a matéria com profundidade e 
esclarecer quais serão os desígnios institucionais que cabem ao Pleno de-
linear para o futuro sobre o assunto. 
 
Discutida a matéria, resolveu o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, aco-
lher a proposta da Exma. Desembargadora do Trabalho-Relatora e retirar o 
processo de pauta, e designar uma  pauta específica para nova análise e 
discussão da Resolução Administrativa nº 10/2014 que regulamenta os cri-
térios para a atribuição de nomes de pessoas aos bens públicos sob a Ad-
ministração do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região.  
 
ASSEGURAR AOS EXMOS. DESEMBARGADORES E JUÍZES DO TRA-
BALHO DA 12ª REGIÃO O DIREITO AO GOZO DE FÉRIAS ACUMULA-
DAS E AS DO EXERCÍCIO DO ANO 2019 
Apregoado o expediente foi aprovada a RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 
Nº 016/2019: o Egrégio Tribunal Pleno resolveu, à unanimidade, assegurar 
aos Exmos. Desembargadores e Juízes do Trabalho da 12ª Região o direito 
ao gozo de férias acumuladas e as do exercício do ano 2019, inclusive 
aquelas não fruídas no seu decurso, para gozo em época oportuna, desde 
que indeferidas pela Administração ou justificadas a não fruição durante o 
período concessivo das férias, por necessidade imperiosa de serviço, a 
contar do período aquisitivo de 2020. 

A presente resolução foi aprovada nesta data.   
 
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO  
ASSUNTO:   REFERENDAR, NA FORMA DO DISPOSTO NO § 4º DO 

ART. 1º DA PORTARIA SEAP Nº 79/2019, AS SITUAÇÕES 
QUE DIVERGIRAM DAS CONTIDAS NO RELATÓRIO JÁ 
APROVADO OU QUE DELE NÃO CONSTARAM, E QUE SE 
ENCONTRAM EM DESTAQUE NO DOCUMENTO DO MAR-
CADOR 164. 
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Apregoado o processo foi aprovada a RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 
017/2019: Considerando a Resolução CSJT n. 155/2015, que dispõe sobre a 
Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição – GECJ no âmbito da 
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus; 

Considerando a Portaria SEAP n. 79/2019, que regulamenta 
a aplicação do art. 4º da Resolução CSJT n. 155, de 23 de outubro de 2015, 
para efeito do pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Juris-
dição – GECJ no âmbito da 12ª Região;  

Considerando o despacho da Exma. Desembargadora do 
Trabalho Mari Eleda Migliorini, Presidente (marcador 164 – PROAD nº 
3874/2019); 

RESOLVEU o Egrégio Tribunal Pleno, por maioria, REFE-
RENDAR, na forma do disposto no § 4º do art. 1º da Portaria SEAP nº 
79/2019, as situações que não constaram ou que divergiram daquelas dis-
postas no Relatório já aprovado, contendo as indicações de designação de 
magistrados para o exercício cumulativo de jurisdição; e que se encontram 
em destaque no documento do marcador 164 (PROAD Nº 3874/2019), ven-
cido o Exmo. Desembargador do Trabalho Roberto Luiz Guglielmetto. 
 
PROAD Nº 12.850/2019 
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR DA DESPESA, 

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2018 – INC. XXIV DO ART. 
31 DO RI 

Apregoado o processo foi aprovada a RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 
018/2019: cumprida a formalidade prevista no inc. XXIV do art. 31 do Regi-
mento Interno deste Tribunal, resolveu o Egrégio Tribunal Pleno, à unani-
midade, aprovar a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ORDENADOR DA 
DESPESA, referente ao exercício de 2018 (PROAD nº 12.850/2019).  

A presente resolução foi aprovada nesta data. 

Prosseguindo, em face do seu impedimento e do impedimento do Exmo. 
Desembargador do Trabalho Roberto Basilone Leite, Vice-Presidente;  a 
Exma. Desembargadora do Trabalho-Presidente passou a Presidência dos 
Trabalhos ao Exmo. Desembargador do Trabalho Marcos Vinicio Zanchetta,  
e solicitou licença à Corte para se ausentar, sendo o pedido deferido à una-
nimidade, passando o Egrégio Tribunal Pleno no julgamento do processo 
abaixo relacionado: 

 
Processo RecAdm 0010670-78.2019.5.12.0000 (PROAD Nº  8.557/2018)  
Relatora: Desembargadora LIGIA MARIA TEIXEIRA GOUVÊA   
RECORRENTE (S):   SERASA  S.A.  
RECORRIDA (S):  DESEMBARGADORA DO TRABALHO-PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª RE-
GIÃO 

Assunto: APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
ADV.: JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA E OUTRA 
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Resolveu o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, CONHECER DO RE-
CURSO ADMINISTRATIVO. No mérito, por igual votação, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, com a ressalva do entendimento do Exmo. Desembargador 
do Trabalho Roberto Luiz Guglielmetto. 
 

Obs.: Redigirá o acórdão a Exma. Desembargadora-do Trabalho Relatora. 
Sustentou, oralmente, o Dr. Pedro Braga, advogado da Recorrente, da tri-
buna requereu prazo para a juntada de procuração, sendo o pedido deferi-
do, à unanimidade.  
 
Na sequência, o Exmo. Desembargador do Trabalho Marcos Vinicio Zan-
chetta devolveu a presidência dos trabalhos  ao Exmo. Desembargador do 
Trabalho Roberto Basilone Leite, Vice-Presidente, prosseguindo o colegia-
do no julgamento dos processos abaixo relacionados:  
 
Processo RecAdm 0010522-67.2019.5.12.0000 (PROAD Nº  7.902/2019)  
Relator: Desembargador ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO  
RECORRENTE (S):   DMITRI WERLANG AGUIAR  
RECORRIDA (S):  DESEMBARGADORA DO TRABALHO-PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª RE-
GIÃO 

Assunto: DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS – LTS ACIMA DE 720 
DIAS 

Adv.: FABRIZIO COSTA RIZZON E OUTROS 
Processo proveniente da sessão do dia 18-11-2019, quando foi retirado de 
pauta nos termos do art. 93 do R.I. 
 
DECISÃO: Nesta sessão, resolveram os Exmos. Desembargadores do 
Trabalho da 12ª Região, por maioria, REJEITAR a proposta formulada pela 
Exma. Desembargadora do Trabalho Maria de Lourdes Leiria, na sessão 
de 18-11-2019, vencida S.Exa., de encaminhamento de Ofício ao CSJT 
afim de formular consulta quanto a existência ou não naquele Conselho de 
entendimento consolidado  sobre a matéria tratada neste processo. 
Prosseguindo, resolveu o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, CONHE-
CER DO RECURSO ADMINISTRATIVO. No mérito, por maioria, DAR-LHE 
PROVIMENTO PARCIAL para isentar o Recorrente da devolução dos valo-
res descontados, por aplicação da Súmula 249 do TCU, vencidos, parcial-
mente, os Exmos. Desembargadores do Trabalho Roberto Luiz Guglielmet-
to, Relator, Gilmar Cavalieri, Hélio Bastida Lopes e Mirna Uliano Bertoldi, 
que negavam provimento ao recurso administrativo. 
 
Obs.: Redigirá o acórdão o Exmo. Desembargador do Trabalho-Relator. 
 
Processo RecAdm 0010521-82.2019.5.12.0000 (PROAD Nº  7.901/2019)  
Relatora: Desembargadora GISELE PEREIRA ALEXANDRINO  
RECORRENTE (S):   CLÁUDIA LEBARBENCHON  
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RECORRIDA (S):  DESEMBARGADORA DO TRABALHO-PRESIDENTE 
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª RE-
GIÃO 

ASSUNTO: DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS – LTS ACIMA DE 
720 DIAS 

ADV.: FABRIZIO COSTA RIZZON E OUTROS 
Resolveu o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, CONHECER DO RE-
CURSO ADMINISTRATIVO. No mérito, por maioria, DAR-LHE PROVI-
MENTO PARCIAL para isentar a recorrente da devolução da importância 
de R$ 2.091,59 (dois mil e noventa e um reais e cinquenta e nove centa-
vos), relativa à retribuição de função comissionada (FC) paga após ultra-
passados 720 dias de LTS, a partir de 23-2-2016, vencidos, parcialmente, 
os Exmos. Desembargadores do Trabalho Gilmar Cavalieri, Roberto Luiz 
Guglielmetto, Hélio Bastida Lopes e Mirna Uliano Bertoldi, que negavam 
provimento ao recurso administrativo. 
 
Obs.: Redigirá o acórdão a Exma. Desembargadora do Trabalho-Relatora. 
Inscrito para sustentar, oralmente, o Dr. Luciano Carvalho da Cunha, pela 
Recorrente, não compareceu.  
 
Processo RecAdm 0010585-92.2019.5.12.0000 (PROAD Nº  3.309/2019)  
Relator: Desembargador HÉLIO BASTIDA LOPES  
RECORRENTE (S):   RICARDO KOCK NUNES  
RECORRIDA (S):  DESEMBARGADORA DO TRABALHO-PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª RE-
GIÃO 

ASSUNTO: ACÚMULO DE JURISDIÇÃO – PAGAMENTO DE GRATIFI-
CAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO 
(GECJ) 

Resolveu o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, CONHECER DO RE-
CURSO ADMINISTRATIVO. No mérito, por igual votação, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO. 
 
Obs.: Redigirá o acórdão o Exmo.  Desembargador do Trabalho-Relator.  
 
Finalizando, a Exma. Desembargadora do Trabalho-Presidente submeteu a 
presente ata à apreciação dos Exmos. Desembargadores do Trabalho des-
ta Corte, sendo aprovada, à unanimidade, nesta data. 
 
Participou, em férias, o Exmo. Desembargador do Trabalho Roberto Luiz 
Guglielmetto, nos termos do PROAD nº 9792/2017. Ausentes os Exmos. 
Desembargadores do Trabalho Lília Leonor Abreu e Gracio Ricardo Barbo-
za Petrone, em férias, nos termos dos PROADs ns. 9464/2019 e 
3873/2019, respectivamente; Maria de Lourdes Leiria, em licença para tra-
tamento de saúde; e Teresa Regina Cotosky, em reunião da ENAMAT 
(PROAD Nº 12.419/2019). Nada mais havendo, foi encerrada a sessão, às 
17h30min, da qual, eu, Rosinei de Fátima Kuhnen, Técnico Judiciário, digi-
tei a presente ata, que vai subscrita por Roberto Carlos de Almeida, Secre-
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tário-Geral Judiciário, e assinada pela Exma. Desembargadora do Traba-
lho-Presidente. Florianópolis, aos dois dias do mês de dezembro do ano 
dois mil e dezenove. 
 

MARI ELEDA MIGLIORINI  
Desembargadora do Trabalho-Presidente 
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