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Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 10h03, reuniram-se em 

sessão telepresencial os membros do Egrégio Tribunal Pleno, sob a Presidência da Excelentíssima 

Senhora Desembargadora do Trabalho Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, Presidente do 

Tribunal. 

Presentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Trabalho Fabio Grasselli  – Vice-

Presidente Administrativo, Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani – Vice-Presidente Judicial, 

Ana Paula Pellegrina Lockmann – Corregedora Regional, Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza  

– Vice-Corregedora Regional, José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, Olga Aida Joaquim 

Gomieri, Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, Luiz Antonio Lazarim, Manuel Soares Ferreira 

Carradita, Gerson Lacerda Pistori, Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, Edmundo Fraga 

Lopes, Thomas Malm, Susana Graciela Santiso, Samuel Hugo Lima, Erodite Ribeiro dos Santos,  

Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira, Manoel Carlos Toledo Filho, Antonio Francisco 

Montanagna, João Alberto Alves Machado, Claudinei Zapata Marques, José Otávio de Souza Ferreira,  

Roberto Nóbrega de Almeida Filho,  Eder Sivers, Antonia Regina Tancini Pestana, Eleonora Bordini 

Coca, Carlos Alberto Bosco, João Batista Martins César, Fábio Allegretti Cooper, Maria Inês Corrêa 

de Cerqueira César Targa, Edison dos Santos Pelegrini, Luciane Storel, Ricardo Antonio de Plato, 

Ricardo Regis Laraia, Wilton Borba Canicoba, Rosemeire Uehara Tanaka, Luís Henrique Rafael, 

Renan Ravel Rodrigues Fagundes, Jorge Luiz Souto Maior, Larissa Carotta Martins da Silva 



 
PODER JUDICIÁRIO 

 JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 

Secretaria-Geral Judiciária 
Seção de Ações de Competência do Tribunal Pleno / Órgão Especial Administrativo 

2 

Scarabelim, João Batista da Silva, Maria da Graça Bonança Barbosa, Fábio Bueno de Aguiar e Orlando 

Amâncio Taveira. 

Ausentes, em férias, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Roberto Nunes, Lorival 

Ferreira dos Santos, Maria Madalena de Oliveira, Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo e José Carlos 

Ábile.  

Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Fernando da Silva Borges 

e Dagoberto Nishina de Azevedo. 

Ausentes, em licença-saúde, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Helena Rosa Mônaco da 

Silva Lins Coelho e Helcio Dantas Lobo Junior. 

Ausente, justificadamente, em face de sua convocação para atuar no Tribunal Superior do Trabalho, a 

Excelentíssima Senhora Desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani. 

Ausente, compensando dia anteriormente trabalhado em plantão judiciário, a Excelentíssima Senhora 

Desembargadora Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa. 

Participou da sessão o Ministério Público do Trabalho na pessoa do Excelentíssimo Senhor 

Procurador-Chefe do Trabalho da 15ª Região Dimas Moreira da Silva. 

Participou da sessão, nos termos do Regimento Interno, o Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho 

Substituto César Reinaldo Offa Basile, Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho da 15ª Região - AMATRA XV. 

Aberta a sessão, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira 

Gulla, Presidente do Tribunal, propôs  um minuto de silêncio para, em nome do presidente deste 

tribunal no biênio 2008/2010,  o Excelentíssimo Desembargador Luís Carlos Cândido Martins Sotero 

da Silva e do Servidor Márcio das Virgens Caiado, dedicado Subsecretário deste Tribunal Pleno, que 

por mais de 27 anos esteve em nosso convívio, homenagear todos os magistrados, servidores, e 

respectivos parentes, vitimados pela covid-19.  Às famílias enlutadas nossos sentimentos sinceros de 

pesar. 

Prosseguindo, Sua Excelência a Presidente do Tribunal fez uso da palavra para: desejar pronto 

restabelecimento ao Excelentíssimo Desembargador Helcio Dantas Lobo Junior e ao filho do 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736261J5
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Excelentíssimo Desembargador aposentado José Antônio Pancotti, Luís Gustavo Pancotti; parabenizar 

os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani (07/03),  

Maria da Graça Bonança Barbosa (08/03), Larissa Carotta Marins da Silva Scarabelim (19/03) e   João 

Batista da Silva (31/03), pelo transcurso de seus aniversários; informar que desde 18 de março já está 

disponível  ao público externo o Balcão Virtual, ferramenta que  possibilita o acesso remoto direto e 

imediato dos  usuários dos serviços desta Justiça às secretarias e  unidades judiciárias e esclarecer que 

o GP-CR nº 03/2021 foi assinado “ad referendum” em face da exiguidade de prazo para cumprimento 

da Resolução do  Conselho Nacional de Justiça - CNJ;  noticiar aos Excelentíssimos Desembargadores 

que a partir de 1° de  maio as audiências e sessões de julgamento deverão ser realizadas pela plataforma 

unificada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, ZOOM. As licenças foram 

encaminhadas aos Excelentíssimos Desembargadores, por e-mail, em 19/03/2020; informar que haverá 

capacitação disponibilizada pela Escola Judicial - EJUD, dia 29, para a qual conclama todos a se 

inscreverem e participarem.  

A seguir, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, 

Presidente do Tribunal, fez uso da palavra para, considerando que o processo de aposentadoria do 

Excelentíssimo Desembargador Luiz Antônio Lazarim será apreciado na sessão do Egrégio Órgão 

Especial ainda nesta data, e aproveitando a presença da grande maioria dos desembargadores nesta 

sessão do Tribunal Pleno, fará, nesta ocasião, a homenagem ao Excelentíssimo Desembargador Luiz 

Antonio Lazarim, para que todos aqui presentes possam acompanhar e compartilhar deste momento. 

Assim, solicitou ao servidor Pedro Borges, da Coordenadoria de Comunicação Social, que 

apresentasse o vídeo especialmente preparado com muito carinho para o dia de hoje. 

Após a exibição do vídeo, fez uso da palavra o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Antônio 

Lazarim: “Obrigado Presidente. Ainda bem que eu não tenho problema de coração. Nessas horas pode 

falhar.  Realmente, a homenagem foi surpreendente.  Vi a minha carreira iniciando lá em 98 (noventa 

e oito) no Tribunal, alguns colegas na primeira instância. Como eu disse na sessão da turma, na terça-

feira, também recebi uma justa homenagem, integrante da 9ª, 10ª Câmara.  Eu agradeço, eu agradeço 

de coração todos vocês que souberam me entender em certas situações, onde às vezes tem que ser mais 
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pujante nas colocações. Mas eu só me pautei, desde o início, pela instituição que eu adotei para 

trabalhar o resto da minha vida e aí foram trinta e poucos anos de companheirismo. As dificuldades 

foram muitas.  Muitos de vocês não estavam aqui quando nós ingressamos na primeira instância, 

muitos locais nem Vara tinha, era uma casa alugada, onde a gente improvisava. Lembro aqui de 

Sorocaba, onde eu e o colega Damiano chegamos e não tinha jeito de trabalhar.   Nos reunimos, tinha 

naquela época os classistas, e falamos: vamos fechar o fórum. Damiano falou vamos lá falar para o 

Doutor Pedro Benjamin que nós vamos fechar o fórum. Isso não é um lugar digno da Justiça do 

Trabalho.  E  imediatamente, assim que a gente conversou com ele, já autorizou a gente a arrumar um 

prédio, a mudar. E nós mudamos. Nós pegamos no final de janeiro e em abril de 88 (oitenta e oito) nós 

já estávamos no novo prédio. Não era o ideal. Aí conversamos com o Damiano, e eu e ele formamos 

uma comissão e construímos o fórum de Sorocaba. A mesma coisa foi em Jaú, e aí eu estava sozinho, 

porque era Vara. Também falei olha.  aqui não é lugar de trabalhar. Vocês vão me desculpar, aqui não 

é lugar de Justiça. Não por mim, mas pelo cidadão que vem aqui. Nem banheiro tinha. Também nos 

reunimos lá com a OAB, Prefeitura, conseguimos o terreno e construímos o fórum, com a participação 

de todos. Saí de lá, o nosso querido amigo Paulo Salomão deu continuidade e o fórum que era para ser 

um andar só ele já foi ampliado para dois porque vinha segunda Vara. E depois cheguei em Piracicaba, 

em 89  (oitenta e nove) com o colega Nunes, ele deve estar aí, também estávamos num lugar que não 

tinha banheiro. Não tinha banheiro para o juiz, não tinha para os servidores e muito menos para os 

jurisdicionados. Para ir ao banheiro, tinha que entrar numa sala que era utilizada como sala de lanche 

e refeição para os funcionários. Eu conversei com Nunes e falei, vamos sair daqui, aqui não é lugar 

para a gente ficar.  E por coincidência, naquela época, eu tinha um advogado que tinha uma amizade 

com um deputado federal e que tinha assumido a presidência da república era o presidente Fernando 

Collor. E nós, em dez dias, fomos à Brasília, já com uma aprovação do Instituto do açúcar e do álcool 

para ceder esse prédio de Piracicaba à Justiça do Trabalho. Qual não foi a surpresa, que o saudoso 

Doutor Adilson falou, o que você aprontou? E Eu disse ... não sei, o senhor tem que receber um prédio 

em doação aí. Doutor Gouveia disse que não pode ir, o senhor está em Brasília, o senhor vai lá e eu sei 

que o senhor vai ficar sentado na cadeira lá, porque com a presidência é assim. E ele ficou lá duas 
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horas e pouco no palácio esperando receber o ofício da doação do prédio de Piracicaba. Então essas 

trajetórias, esse desafio, da informática, de mudar, isso tudo foi visando uma única coisa, é o 

jurisdicionado, a quem nós devemos todo o respeito, toda a nossa dedicação. As vaidades não levam 

a nada. Nunca me pautei por vaidades. Estive em Brasília, eu e o Doutor José Pedro.  Ficamos lá três 

anos e meio, mas sempre sabendo no lugar que a gente estava, no lugar que a gente podia pisar. O 

Doutor José Pedro, em Brasília, assim como o saudoso Manicardi, foi um companheirão. Me deu 

muitas orientações, porque eu, um caipira né, chegando em Brasília era problemático e ele me ajudou 

muito. Moramos lá no sudoeste, e andávamos pelos parques de Brasília. E isso tudo essa homenagem 

me trouxe de recordação e muitas outras coisas que a gente não vai querer se estender aqui para falar 

mas, eu vi que vocês aí na homenagem colocaram o trem da vida, è uma canção aqui de uma dupla 

sertaneja de Piracicaba: Craveiro Cravinho, e eu tenho sempre falado desse trem da vida. Falei na 

terça-feira também do trem da vida e até brinquei com Gerson que nesse trem da vida, diz que a gente 

vai descendo conforme a estação, eu não estou na estação de descer, eu estou na estação de pegar um 

ramal e ir para outro lado. Um dia volto para ver vocês.  Então eu desejo de coração, meu muito 

obrigado me agradecimento. Eu vou estar à disposição de vocês. Vocês têm meu telefone, meu 

WhatsApp.  Tem o grupo dos magistrados e é uma coisa para unir, para fazer o quê? Para levar essa 

Décima Quinta Região no pedestal que ela merece. No pedestal que nós construímos ao longo desse 

tempo com trabalho, sendo que somos o Tribunal mais operoso do País. Então meu abraço, de coração 

a todos vocês e muito obrigado  pela homenagem.” 

Após, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores fizeram uso da palavra para prestar homenagem 

ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Antonio Lazarim. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador João Batista da Silva: “Eu gostaria de falar, Presidente, 

rapidinho. Eu costumo me emocionar e chorar. Isso ocorreu quando o Desembargador Pitas foi 

homenageado na aposentadoria. Eu vou tentar me controlar aqui e falar do Desembargador Lazarim, 

que realmente é uma pessoa por quem eu tenho uma profunda admiração. Pessoa simples e eu vou 

falar rapidinho uma ocasião que me marcou muito. Ele era o corregedor e eu queria falar com ele, uma 

audiência com ele no Tribunal e eu estava substituindo no Tribunal, estava no meu gabinete e queria 
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falar com ele algumas coisas da primeira instância, lá da Vara. E a gente sabe como é difícil a agenda 

do corredor, é muito ocupada e como é difícil a gente encontrar uma vaga para falar né, mas, eu me 

informei, me informaram que ele estava no gabinete. E então eu subi no elevador, aí quando eu estava 

saindo do elevador Doutor Lazarim estava entrando no elevador, pensei comigo pronto, não vai ser 

agora que eu vou conversar. Mas ele na simplicidade falou -João, quer falar comigo? E eu disse: - Sim. 

Ele deu meia-volta, me levou para o gabinete, me mandou sentar na sala dele e me ouviu com aquela 

atenção que sempre lhe foi peculiar. Então, essa é a prova da trajetória de vida dele: simplicidade, 

trabalho e amor pelas coisas que ele faz. Então, deixo aqui, Doutor Lazarim, encerrando com uma 

palavra, um conceito que eu aprendi esses dias, gostaria que o senhor soubesse de mim, e essa diferença 

que existe aqui, de mim para o senhor, a amizade, ela é pessoal. A minha amizade com o senhor é uma 

coisa pessoal. Diferente de popularidade, que é impessoal. Então pode ter certeza da minha gratidão 

pela sua trajetória, e eu rogo sempre ao meu Pai Celestial, ao nosso Pai Celestial, que o abençoe. Que 

o senhor esteja do outro lado, do lado dos aposentados, mas progredindo, sempre! Muito obrigado! 

Muito obrigado Doutora Ana Amarylis por essa oportunidade”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani – Vice- 

Presidente Judicial: “Bom, eu vou ser muito breve, porque se fosse elencar tudo o que eu penso do 

Desembargador Lazarim, eu não terminaria hoje nas sessões, tamanha a minha admiração, o meu mais 

profundo respeito pelo Desembargador Lazarim. Foi um dos que eu sempre procurei me espelhar, 

desde que eu entrei na magistratura, pela postura, pelo modo de se comportar, pelo seu conhecimento 

jurídico.  Uma vez em um evento em Piracicaba, eu falei para ele que ele prolatava votos-norte, eu não 

sei se ele se lembra disso, votos-norte quer dizer votos-guia e eu sempre me guiei pelos votos do 

Desembargador Lazarim nas minhas dúvidas. Eu gostaria de dizer que o nosso Tribunal, já que nós 

estamos falando de trem da vida, presidente e meus amigos, o nosso Tribunal também é um trem, é 

um trem da vida também, que nos transporta por diversas estações para levar em cada uma delas a 

justiça aos que necessitam, e eu fico feliz e emocionado por estar em um dos vagões desse trem na 

época em que o Desembargador Lazarim nele esteve atuando também. E eu espero vê-lo, muito ainda, 

nos vagões desse trem, desse nosso trem que continua e também nas estações que a gente for parando 
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esperar sempre encontrá-lo sempre feliz e contente. Essa pessoa que todos nós aprendemos a admirar, 

a respeitar. E eu tenho certeza que jamais esqueceremos do convívio muito agradável que ele sempre 

nos proporcionou.  Obrigado Desembargador Lazarim. Obrigado presidente, pela oportunidade de 

poder me manifestar”. 

Após, fez uso da palavra o Excelentíssimo Senhor Procurador-Chefe do Trabalho da 15ª Região Dimas 

Moreira da Silva : “Senhora Presidente, querido, prezado, respeitado Juiz, Desembargador, Luiz 

Antonio Lazarim. Nós temos algo em comum, Doutor Lazarim, que é a nossa, e outros juízes também 

têm, que é a nossa vida mais pobre, quando criança. O senhor trabalhador rural, meu pai também era 

e cheguei ajudar um pouquinho meu pai quando nós conseguimos uma pequena terrinha. E eu queria 

dizer, Doutor Lazarim, que é uma pena, que muitos juízes, ministros de cortes superiores não possam 

conhecer de perto o seu trabalho como Desembargador aqui no TRT 15. O que nós estamos precisando, 

Doutor Lazarim, é de juízes nas nossas cortes superiores com o mesmo jeito de Vossa Excelência, um 

julgador que aplica o direito, que fala com tranquilidade sobre o porquê chegou àquelas conclusões e 

é respeitado por todos os membros do Ministério Público aqui de Campinas, Doutor Lazarim. Ontem, 

quando soubemos da sua aposentadoria, todos os colegas lamentaram. Por que lamentaram? Porque 

nós estamos perdendo um grande juiz, um bom juiz. Nós não precisamos, Doutro Lazarim, de pessoas 

que venham julgar casos com 500 (quinhentas) mil folhas, citando tantos juristas alemães, italianos, 

isso e aquilo, não.  Nós precisamos de juízes que venham, estudem os seus processos e proferiram 

sentenças, acórdãos que sejam justos, impessoais. Que carreguem no próprio corpo do acórdão a 

honestidade daquele que o proferiu. Eu podia falar muito mais, Doutor Lazarim, mas nós temos outros 

colegas. Aceite o fraterno abraço do Dimas Procurador, aceite o fraterno abraço de toda a 15ª Região. 

Eu tenho certeza de que todos, a hora que puderem vão falar com o senhor, da nossa saudade do senhor, 

tanto nas turmas como nos outros Órgãos do Tribunal. Que Deus abençoe a sua vida como vem 

abençoando até agora, amém”. 

Prosseguindo, fez uso da palavra o Excelentíssimo Senhor Desembargador Claudinei Zapata Marques: 

“Desembargador Luiz Antonio Lazarim, “Doutor. Lazarim”, como sempre o chamei, respeitosamente. 

Meu grande amigo, amigo mais chegado que um irmão. Colega de carreira, na magistratura, há muitos 
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anos! Porém, por desígnio de Deus, a partir daquele convite por telefone, no dia 11.11.2008, para ser 

seu Juiz Auxiliar, na Vice-Presidência Administrativa, nos tornamos mais próximos, quando passamos 

então a caminhar juntos, desenvolvendo essa grande amizade. Neste caminhar, conheci uma pessoa 

fantástica! Doutor Lazarim e sua assessora Maria Helena Tonon, foram instrumentos de Deus, na 

minha vida, e na vida da minha família. Talvez, sem o saberem, à época. Nossa eterna gratidão, a 

ambos. Neste momento, não quero focar no seu currículo acadêmico, nem na sua carreira profissional 

ou mesmo de magistrado, que é do conhecimento de todos, através do site deste Tribunal e também da 

convivência ao longo dos anos, mas sim na sua pessoa, no homem que é, na sua beleza interior. Como 

disse a grande Cora Coralina, “o que vale na vida, não é o ponto de partida, e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”. Embora o Doutor Lazarim tenha começado o seu 

trabalho nos canaviais da Usina Tamoios, em Araraquara-SP, como cortador de cana, soube semear 

com sabedoria nesta longa caminhada, construindo uma vida de superação e grandes vitórias. Dos 

canaviais, para os Palácios! Saber viver, é a verdadeira sabedoria. Um homem simples, amável, 

tranquilo, sempre respeitoso com todos, de uma só palavra e amigo leal. Resiliente e de muita coragem. 

Não se abala com os problemas do dia a dia, nem com as adversidades. Com toda calma, sempre vê 

soluções. Sempre cheio de esperança. Visionário, embora muitos não reconheçam, sempre à frente do 

seu tempo. Um dos pioneiros na informatização das Varas, assim como do Tribunal, no comando da 

Comissão de Informática. Desde que nasceu o PJe, ele coordena o Comitê Gestor Regional. Estamos 

juntos. É a única pessoa que eu nunca vi reclamar do sistema. Sempre acreditou no PJe e o defendeu, 

ardorosamente. Sempre procurou soluções. Um grande entusiasta e incentivador. Por ele, não existiria 

mais nada em papel no Tribunal, há um bom tempo. Nem tão pouco, impressoras. Tudo digital!  Uma 

pessoa altamente comprometida e envolvida com a instituição Justiça do Trabalho, que pensa o 

Tribunal todo dia, em todos os momentos, como poucos, com o máximo respeito a todos os colegas. 

Com certeza, vamos sentir muito a sua falta, no nosso dia a dia, no Tribunal. Nas conversas, no almoço 

(embora estejamos atualmente em home office) e também nas Sessões de julgamento, com sua sensatez 

e assertividade. Mas, afinal, a nossa vida é o nosso capital, o nosso maior patrimônio. Como disse o 

neuropsiquiatria austríaco Viktor Frankl, em seu livro “Em busca de Sentido”: “Aquilo que viveste, 
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nenhum poder do mundo tirará. Aquilo que realizamos na riqueza da nossa vida passada, na abundância 

de suas experiências, essa riqueza interior, nada nem ninguém nos podem tirar. Mas não só o que 

vivenciamos; também aquilo que fizemos, aquilo que de grandioso pensamos, e o que padecemos, tudo 

isso salvamos para a realidade de uma vez por todas. Estas experiências podem pertencer ao passado, 

justamente no passado ficam asseguradas para toda a eternidade! Pois o passado também é uma 

dimensão do ser”. Porém, a vida continua, sempre com a Graça do nosso bom Deus. E todos nós, como 

eterno aprendizes, como declamou o cordelista cearense Bráulio Bessa: “Sendo eu um aprendiz - a 

vida já me ensinou - que besta é quem vive triste - lembrando o que faltou - magoando a cicatriz - E 

esquece de ser feliz - por tudo que conquistou - Afinal, nem toda lágrima é dor, - nem toda graça é 

sorriso. - Nem toda curva da vida, tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde - É de fato 

um prejuízo. O meu, ou o seu caminho - não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco - pra 

molde atrasar a gente. Mas não desanime por nada - Pois até uma topada -  Empurra você pra frente. 

Tantas vezes parece que é o fim - mas no fundo, é só um recomeço. Afinal, pra poder se levantar - É 

preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar - uma conta difícil de pagar - quase 

sempre por ter um alto preço. Uma pequena mudança - às vezes traz esperança - e faz a gente seguir - 

Continue sendo forte - Tenha fé no Criador - Fé também em você mesmo - Não tenha medo da dor - 

Siga em frente a caminhada - E saiba que a cruz mais pesada  - O filho de Deus carregou.” E para 

finalizar, quero ressaltar, o que disse Eleanor Roosevelt, grande defensora dos direitos humanos, 

primeira dama dos Estados Unidos e esposa do Presidente Franklin Roosevelt. “Jovens bonitos, são 

acidentes da natureza. Velhos bonitos, são obras de arte”. O senhor, é um “velho bonito”, 

carinhosamente falando. Que Deus o abençoe, nesta nova fase de sua vida”.  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Wilton Borba Canicoba: “Pois não, Senhora Presidente, a 

todos um bom dia, para quem eu ainda não havia cumprimentado.  E eu, diante de todas as palavras 

do Doutor Claudinei que eu acho que expressam com muita realidade quem é o Doutor Lazarim e tudo 

aquilo que nos representa, só gostaria e não poderia deixar de fazer, é agradecer ao Doutor Lazarim 

pessoalmente, por toda a paciência, dedicação e zelo com que ele sempre esteve ao lado de todos. Eu 

sempre troquei ideias com o Doutor Lazarim, cheguei ao Tribunal quando o Doutor Lazarim presidia 
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a Primeira Turma, inclusive na homenagem, vou até pegar depois, tem uma foto onde eu estava ao 

lado do Doutor Lazarim, com cabelo, Doutor Lazarim, isso já há um bom tempo, eu ainda tinha cabelo, 

Doutor Lazarim. Mas, só posso agradecer toda paciência, toda honestidade e até as broncas do Doutor 

Lazarim, ele sabe, que eu falava muito com ele, estava sempre lá, quando precisava de uma coisa, 

conversava com o Doutor Lazarim e até as broncas, nunca o Doutor Lazarim falou para mim “que 

absurdo... alguma coisa” ... Falava assim: “eu acho que...” Tá.  Pronto. Já sabia que não era 

bom...  Então só agradecer, agradecer muito ao Doutor Lazarim por toda a dedicação e toda paciência 

que teve comigo e com todos os colegas que sempre foram conversar com ele. Doutor Lazarim sempre 

foi uma pessoa extremamente ciosa de tudo que fez. Temos alguns gostos em comum, adoramos 

informática. É um modernizador vibrante. Doutor Lazarim sempre lutou por isso, eu também adoro 

informática. Então, sempre tivemos juntos, trabalhamos juntos muito tempo na Primeira Turma, na 

Comissão de Informática, e Doutor Lazarim, para não me estender, quando acabar essa pandemia o 

abraço pessoal fica garantido, nos veremos para um grande abraço. Muito obrigado por tudo que 

sempre fez por todos”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Renan Ravel Rodrigues Fagundes: “Pois não, senhora 

presidente, bom dia a todos que eu não tive oportunidade de cumprimentar ainda, meu caro amigo 

Doutor Lazarim, é uma honra testemunhar esse momento e poder fazer uso da palavra. Eu também 

estou emocionado porque eu achei, como o colega Claudinei, que esse momento demoraria ainda 

alguns meses para chegar. E eu percebo e gostaria de enfatizar que apenas um ciclo da sua vida se 

encerra Doutor Lazarim, muitos outros ainda virão. E eu gostaria de parabenizá-lo pela linda história 

que o senhor construiu na magistratura. Uma história de grande dedicação, comprometimento, muita 

humildade, como já ressaltado aqui. Uma história de ética, uma história de princípios e sempre um 

espírito visionário, contribuindo com informática, contribui com a PJe, enfim, buscando o melhor para 

esta Instituição. Reitero aqui os agradecimentos pela sua grande e qualificada contribuição com este 

Regional. Meu agradecimento pessoal, por um certo momento ter confiado no meu trabalho e me 

convidado para ser seu juiz auxiliar, pude aprender ali na Corregedoria, inclusive com uma postura 

também inovador ali, de Vossa Excelência, com a gestão por relatório, que contribui de forma muito 
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acentuada com a dinâmica de trabalho das Varas.  Enfim, também não quero me alongar, Doutor 

Lazarim, mas eu gostaria de dizer que depois dessa longa, bela e qualificada história sua com a 

magistratura, o senhor pode repetir as sábias palavras do apóstolo Paulo, o senhor combateu sim o bom 

combate, completou de forma elogiosa sua carreira e guardou a fé. Vida longa! Vida com saúde! 

Muitos sonhos ainda a realizar e que Deus o abençoe grandemente!  Obrigado!  Obrigado senhora 

presidente, pela palavra”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Jorge Luiz Souto Maior: “Doutor Lazarim, queira me somar 

a todas lindas falas que já foram manifestadas, para expressar meu profundo agradecimento pelas 

várias oportunidades de convívio que tivemos e pelos inúmeros ensinamentos que generosamente, 

você, se assim me permite, transmitia de como se deve postar um magistrado e de como os seres 

humanos podem ser, a sua aposentadoria já deixa saudades, da Justiça do Trabalho que um dia se 

idealizou representada em suas qualidades pessoais, uma justiça acessível, romântica, acolhedora, 

simples, séria, comprometida e solidária. Pessoalmente, sentirei a falta da sua fala, sempre amável, 

chamando-me carinhosamente de Jorge Tadeu. Mas claro, nos reencontraremos. Esteja certo de que 

cumpriu com maestria o seu papel e de que seu legado continuará habitando as nossas ações.  Muito 

obrigado, amigo”!  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Samuel Hugo Lima: “Presidente, sendo bem objetivo, 

inicialmente eu queria parabenizar Vossa Excelência pela forma de fazer homenagem, muito 

carinhosa, nós magistrados também precisamos disso!  Uma palavra pode definir o Doutor Lazarim 

que é ser visionário. E só um visionário cortando a cama, vendo no máximo um raio de um metro, dois 

metros, conseguir imaginar que um dia seria desembargador, convocado no TST. Só um visionário. E 

por ser visionário, ele sempre tem uma palavra. Quando está tudo pegando fogo, ele fala : “calma, 

calma “. Ou seja, enquanto nós estamos vendo o redemoinho ele está vendo lá longe que vai resolver. 

Então seja muito feliz na nova fase da vida! Muito obrigado!”  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella : “Bom dia.  Hoje eu 

peço um pouco de paciência, afinal não são todos os dias que nós temos esse tipo de homenagem. 

Acho que excepcionalmente hoje, merecemos ficar um pouquinho mais aqui. Eu gostaria de me 
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direcionar exatamente ao nosso Lazarim, companheiro e colega de tantos anos aqui na Justiça do 

Trabalho, para ver se ele se lembra. Eu, ao assistir aqui àquele vídeo anterior, falando das conquistas, 

do que foi feito, eu gostaria que ele prestasse atenção para ver se ele se lembra dessas frases que vou 

ler. São rápidas, não se preocupem.  A administração direcionada essencialmente aos juízes, que são a 

própria razão de existência do tribunal. Constituição de comissão permanente de juízes que será ouvida 

previamente sobre as alterações na distribuição semanal de processos represados. Contratação de 

empresa para elaboração de projeto de instalação no TRT, que deverá ser submetido à comissão de 

juízes, ficando desde já acordada a indispensabilidade dos gabinetes dos juízes contarem com telefone 

e sanitários privativos, além da disponibilidade de garagem privativa. Constituição de uma comissão 

permanente para estudo e renovação de planos de saúde. Remessa de cópias aos gabinetes dos projetos 

de leis, resoluções, que serão submetidos ao Pleno, com antecedência, possibilitando-se dessa forma, 

estudos e sugestões.Segurança do TRT deverá ser procedida, além das empresas contratadas, pelos 

nossos agentes, lotados no setor de transporte, com utilização de coletes em todos os andares, etc. A 

eventual impossibilidade deverá ser feita na forma de terceirização do setor. Matérias administrativas 

que não constaram da pauta, previamente elaborada, somente poderão ser votadas, de imediato, se 

reputadas urgentíssimas pelo Pleno. Colocação em pauta de matérias  relacionadas à indenização de 

férias e licenças remuneradas. Colocação em pauta de ressarcimento dos índices expurgados, uma vez 

que o principal já foi pago. Doutor Lazarim, esse documento está nas minhas mãos, assinado. Ele está 

datado de 14 de outubro de 98. Quem o assinou, e é importante, meus caros colegas, a história. Nós 

temos sempre que relembrar a nossa memória. Quem assinou esse documento: Fany Fajerstein, 

Laurival Ribeiro, Maria Cecília, Carlos Roberto do Amaral Barros, Antonio Miguel Pereira, Eu, 

Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, Flávio Cooper, Luiz Antonio Lazarim, e Henrique Damiano. 

Eu sei que depois vários colegas aderiram, meu caro Lazarim. Espero que você se lembre desse 

documento, que eu o guardei, por todos esses anos, diante da importância dessa luta, que o senhor 

participou, da qual, modestamente, eu participo também. E finalmente, que eu acho importantíssimo 

também, eu estava lendo, ainda ontem, procurei no seu processo, que eu gostaria de me manifestar no 

Órgão Especial, não sabia que a homenagem seria agora e por isso que estou fazendo, relembrar de 
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um ato de 05 de dezembro de 86.  Ato 651, 05 de dezembro de 86.  Foi o ato que nos removeu da 2ª 

Região para cá e eu vou mencionar os nomes rapidamente, porque como foi ressaltado aqui, por Vossa 

Excelência, a questão do trem da vida, então é importante isso aqui. Bernardino de Azevedo Carvalho, 

Antonino Edson Cordovil, Celina Pommer Pereira , Eu, Eduardo Benedito de Oliveira 

Zanella,  Henrique Damiano,  Luiz Antonio Lazarim,  José Severino da Silva Pitas, Flávio de Campos 

Cooper,  Gabriel Lisboa Bacha,  José Cunha Campos,  Nildemar da Silva Ramos,  Vilma 

Maroso,  Luiz Roberto Nunes, Edson Vilela Nogueira,  Mariângela Ayres,  Lorival Ferreira dos 

Santos,  José Antônio Pancotti, Manoel Soares Carradita,  Sebastião de Almeida,  Maria de Fátima 

Moreira Gonçalves, Paulo de Tarso Salomão,  José Maria  Valentini,  Fernandes da Silva Borges, 

Antonio Millaré dos Santos e Vera Tereza Crespo. Esse daqui, é o nosso trem, que nós viemos da 2ª 

Região, vários já não estão aqui. Lazarim, foi um tempo muito bom, sei que Vossa Excelência apressou 

a sua aposentadoria, não sei o motivo, esse motivo só lhe cabe, esse é um posicionamento próprio. 

Quero deixar aqui o meu abraço e depois de ter dado a oportunidade hoje, de relembrar toda essa nossa 

luta e que eu acho importante, para que os mais novos vejam, que tudo aqui foi conquistado, nada foi-

nos outorgado. Viu, meu caro Lazarim, meu grande abraço e desculpem pessoal pela demora em ler 

esses textos, mas eu os  reputei muito importante. Muito obrigado”!  

O Excelentíssimo Desembargador Luiz Antonio Lazarim se manifestou: “Obrigado Zanella, obrigado 

pela lembrança de atos importantes, esse primeiro nós entregamos para o candidato à presidência do 

Tribunal”.  

Após, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Erodite Ribeiro dos Santos prosseguiu com sua 

homenagem: “Obrigada, Senhora Presidente. Bom dia a todos, serei super breve. Eu quero me associar 

às homenagens já feitas e dizer que eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com Doutor Lazarim na 

1ª SDI  por muitos anos, com quem eu aprendi muitíssimo. Doutor Lazarim, o senhor é uma pessoa 

muito do bem, tranquila na condução do trabalho e isso nos dá uma segurança. E eu quero lhe desejar 

agora, nessa nova fase da vida, muitas felicidades e muita saúde e eu acho que a gente vai contar 

sempre com o senhor, espero que sim, porque o senhor é um ótimo conselheiro! Muito obrigada! 

Obrigada, senhora presidente”. 
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A Excelentíssima Senhora Desembargadora Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira : “Senhora 

Presidente, falo em nome da 9ª Câmara. Já homenageamos o nosso querido Doutor Luiz Antonio 

Lazarim, filho dos valorosos Santo Lazarim e Julia Varandas Lazarim, na sessão do dia 23 de março. 

E agora nos unimos à homenagem realizada nesta sessão que se iniciou com um belíssimo vídeo 

carinhosamente preparado pela Doutora Ana Amarylis e sua equipe. Tudo o que foi dito aqui reflete o 

quanto o Doutor Lazarim é querido e admirado.  Eu e os colegas Maria Inês, José Pedro e Gerson já 

estamos com saudade do senhor, Doutor Lazarim! Continue feliz, cheio de entusiasmo e esperança!  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmundo Fraga Lopes: “Obrigado. Bom dia a todos. Eu me 

associo a todas as palavras anteriores, foram emocionantes. Tudo o que os colegas que convivem com 

Lazarim há muito tempo disseram.  Eu só gostaria de deixar registrado o meu agradecimento. Eu 

conheço o Desembargador Lazarim há quarenta anos. Conheço Vossa Excelência há vinte e cinco 

anos, eu como advogado e Vossa Excelência talvez não soubesse muito de mim, porque poucas vezes 

nos vimos. Mas conheço, depois, Vossa Excelência, quinze anos como magistrado e foi um prazer e 

uma honra estar sentado ao lado de Vossa Excelência nesse operoso TRT da 15ª Região. Então, 

Desembargador Luiz Antonio Lazarim, a minha gratidão a Vossa Excelência e que Deus o abençoe 

nesta nova jornada! Muito obrigado”!  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador José Otávio de Souza Ferreira: “Bom dia senhora 

Presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. Eu gostaria de fazer uso da palavra 

apenas e de forma emocionada, também como os demais colegas, e com certa surpresa, eu não esperava 

que este momento chegasse na sessão de hoje, eu não sabia dessa aposentadoria do Desembargador 

Lazarim, mas gostaria de fazer uso da palavra para agradecer, como desembargador e como cidadão: 

a seriedade, a dedicação e o profissionalismo com que Vossa Excelência, Desembargador Lazarim, 

sempre se conduziu na magistratura e nesta Corte. Gostaria de agradecer também, as oportunidades 

que tive de trabalhar com Vossa Excelência, seja na 1ª Câmara, no Comitê Gestor do PJe, na Comissão 

de Informática e pude testemunhar a sua dedicação e também aprendi muito por Vossa Excelência. 

Também não poderia deixar de registrar o meu desejo que Vossa Excelência seja muito feliz, continue 

sendo muito feliz e tenha muito sucesso nessa nova etapa da vida, e dizer que a vida, infelizmente, se 
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encarrega de separar as pessoas, mas as grandes amizades não terminam nunca! E despeço-me de 

Vossa Excelência, registrando que gostaria que soubesse que tem aqui, e sempre terá um grande amigo, 

de tal sorte que nós não nos separaremos jamais! Um grande abraço e muito sucesso Desembargador 

Lazarim!  Obrigado, senhora presidente”. 

Após, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Antonio Lazarim fez uso da palavra: “Eu só 

tenho a agradecer tudo que vocês falaram, eu sei que o pensamento de todos, deveria ser diferente, a 

pandemia nos separou um pouco. Eu gostaria de destacar a fala do Jorge.  Aquilo que ele falou, Zanella, 

foi no primeiro encontro dos magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, lá no hotel Solar das 

Andorinhas, não é Jorge?  Estávamos todos lá, o Xavier, o Adilson, nós conseguimos. Era uma 

reivindicação de nos encontrarmos. Fizemos teatro lá. E na época tinha uma novela que tinha o Jorge 

Tadeu. E eu ali, brincando com ele, ficou o Jorge Tadeu. Eu não poderia deixar de agradecer todos 

vocês, agradecer, o meu gabinete, a Maria Helena, como falaram aqui, uma companheira de quarenta 

anos, praticamente, que eu conheci, como advogado. Então, a Maria Helena é uma pessoa que sempre 

se dedicou a resolver os problemas, quando chegava para mim, tinha duas opções, era a opção de qual 

era a melhor. Mas o que eu queria dizer mesmo era o seguinte: Como eu disse, eu peguei um ramal, 

mas eu vou estar junto de vocês quando voltar no presencial, vou lá almoçar com vocês e chegar no 

refeitório e dizer aquela célebre frase: saudações corinthianas, viu Fernando? Muito Obrigado 

presidente”! 

Em prosseguimento, a Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, 

Presidente do Tribunal, fez uso da palavra: “Obrigada Doutor Lazarim, obrigada a todos os colegas 

que se manifestaram. É um momento muito especial, como falou o Desembargador Zanella, não 

poderia deixar, evidentemente, de franquear a palavra a todos os colegas que querem se manifestar, 

vários o fizeram através do chat. Estão registrados. E só para finalizar esse momento solene, 

importante, eu fecho esta homenagem com tudo aquilo do trem da vida, né, que é emocionante, é uma 

música preferida do Doutor Lazarim, que fiquei sabendo e dizer que ele tenha muita saúde de alma e 

coração, invoco aqui, Deus, que lhe dê muita saúde, muitas alegrias, muitas felicidades neste novo 

momento de sua vida. É só um novo ciclo. É um ciclo que se encerra e outro que se inicia. Eu desejo, 
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como todos os colegas desejaram aqui, profundas felicidades! Tudo de melhor que a vida possa lidar, 

é isso que nós, os seus colegas do TRT 15, lhe desejamos, Doutor Lazarim! Muito obrigada pela sua 

presença amiga em todos esses anos, gratidão infinita”!  

Além dessas mensagens, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e Juízes prestaram 

homenagens registradas no “chat” da sessão. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Antonio de Plato: “Pessoalmente gostaria de 

consignar meus agradecimentos ao Desembargador Lazarim, pois estou hoje na 1ª  Câmara já há 8 

anos, por seu convite para lá atuar. Além é claro pelo muito que aprendi com sua vasta cultura jurídica. 

Muito obrigado Desembargador Lazarim, e felicidades nessa nova fase da vida”.  

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza – Vice-

Corregedora Regional: “Doutor Lazarim, receba meu abraço virtual, mas muito carinhoso. Minha 

primeira substituição em janeiro de 1991. Muito grata por seus ensinamentos. Desejo que aproveite 

muito sua merecida aposentadoria”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador João Batista Martins César: “Doutor Lazarim, meus 

parabéns! Muito obrigado por ter sido um magistrado sempre muito preocupado com as questões 

sociais e com a efetivação dos direitos dos trabalhadores, notadamente dos trabalhadores rurais. 

Desejo-lhe muitas felicidades nessa nova fase de sua vida. Sempre será muito bem-vindo para 

tomarmos um café e a prosa aberta e sincera. Forte abraço”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza: “Estimado 

Doutor Lazarim, repito de coração e no coração as palavras que disse na despedida perante a 9ª 

Câmara”.  

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Antonia Regina Tancini Pestana: “Doutor Lazarim, meus 

parabéns!!! Sentirei muita sua falta, mas com certeza nos encontraremos nessas estações da vida. Muito 

obrigada por tudo. Que Deus o abençoe muito nessa nova viagem”.  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Fabio Grasselli - Vice-Presidente Administrativo: “Doutor. 

Lazarim, eu também reitero aqui a minha manifestação por ocasião da última sessão na 9ª Câmara”. 
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A Excelentíssima Senhora Desembargadora Larissa Carotta Martins da Silva Scarabelim: “Caro 

Doutor Lazarim, registro um forte abraço e votos de muitas felicidades nessa sua nova etapa. Foi 

realmente um imenso prazer tê-lo conhecido e ter tido a oportunidade de usufruir essa convivência 

saudável. Parabéns pela sua carreira, pela dedicação e pela inspiração que provocou em todos nós. Um 

abraço bem carinhoso meu e do Hamilton, que nutre pelo senhor grande admiração e respeito”. 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Luciane Storel: “Caro Doutor Lazarim, associo-me às 

palavras do Desembargador Renan, reforçando que o senhor combateu o bom combate. Dentre as 

muitas lutas que temos juntos, está nosso time, amado Corinthians, que, tenho certeza, nos dará muitas 

alegrias ainda! Forte abraço virtual, aguardando para abraçá-lo presencialmente, para transmitir todo 

o respeito que tenho pelo colega”.  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando Amâncio Taveira: “Doutor Lazarim, reitero o que 

disse na sua última sessão da 9ª Câmara. Mais do que o seu retrato, seus feitos, sua pessoa ficarão 

marcados para sempre na história da Justiça do Trabalho em geral e, em particular, na história da 

15ª.Região. Que Deus o proteja na sua nova caminhada”! 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Antonio Francisco Montanagna: “Doutor Lazarim, meus 

parabéns e agradecimentos pelas lições sempre excelentes tanto na magistratura pujante, em cuja JCJ 

iniciei na carreira, quanto de vida, pelo exemplo que sempre tem sido. Bem-vindo agora com mais 

tempo em Piracicaba, terra que abraçou, inclusive para sua torcida entusiástica pelo Quinze! Merecida 

jubilação e sempre presente e lembrado”!  

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria da Graça Bonança Barbosa: “Caro Doutor Lazarim 

não sabia da sua aposentadoria e estou muito emocionada com todas as merecidas homenagens. Só 

posso desejar que essa nova etapa seja também de realizações e de muitas alegrias. Muitas bençãos”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Fábio Allegretti Cooper: “Estimado Doutor Lazarim, 

gostaria de expressar nossa gratidão nesta despedida tão emocionante. Um abraço e que Deus te 

abençoe nesta nova jornada de sua vida”. 
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A Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann – Corregedora Regional: 

“Desembargador Lazarim, me associo a todas as manifestações e homenagens. Parabéns pela sua 

trajetória, sua dedicação e sua correção. Um grande abraço. “ 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes: “Doutor 

Lazarim, desejo que o senhor aproveite essa nova fase de sua vida!! Descanso merecido”!!! 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Luís Henrique Rafael: “As palavras dos colegas que me 

antecederam resumem todo o prestígio, todo o carinho e todo o respeito que nós, Magistrados, 

membros do Ministério Público, advogados e servidores, sentimos pelo Doutor Lazarim”.  

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Thomas Malm: “Doutor Lazarim, desejo tudo de bom para 

essa nova etapa de sua vida. Felicidades”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Nóbrega de Almeida Filho: “Caríssimo Doutor 

Lazarim, receba as homenagens da 7ª Câmara com desejo de uma ótima jornada que se inicia, forte 

abraço e melhores cumprimentos!” 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Susana Graciela Santiso: “Doutor Lazarim, muitas 

felicidades nesta nova etapa e muita obrigada por sua sabedoria”. Saúde. 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleonora Bordini Coca: “Doutor Lazarim, parabéns pela 

brilhante carreira e desejo muitas alegrias na nova fase. Receba meu abraço e minhas saudações 

corintianas também”. 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosemeire Uehara Tanaka: “Desejo Doutor Lazarim uma 

nova fase com muita saúde e luz que lhe é própria”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Antonio de Plato: “Além do que já disse acima, 

Desembargador Lazarim, esqueci de agradecer também pela sua ajuda valiosa quando iniciei como 

auxiliar da VPA. Não fosse sua ajuda, com material, não teria conseguido. Muito obrigado mais uma 

vez”. 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Fábio Bueno de Aguiar: “Estimado Doutor Lazarim, apesar 

do nosso período de convivência desde que ingressei na magistratura infelizmente ter sido curto por 

conta da pandemia e agora diante da sua decisão pela aposentadoria, sempre me pautei no seu exemplo, 
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conhecimento, assertividade e alto senso de Justiça, somando-se a isso o nosso auspicioso convívio 

enquanto advoguei junto à esse E. Tribunal por mais de 20 anos. Desejo-lhe que inaugure este novo 

ciclo com muita saúde, tranquilidade e paz. Grande abraço”! 

A Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho Lúcia Zimmermann: “Parabéns Desembargador 

Lazarim! Muita honra trabalhar com o senhor”! 

O Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Mauro César Luna Rossi: “Doutor. Lazarim, parabéns pela 

exitosa carreira! Associo-me às homenagens a Vossa Excelência! Muitas felicidades nessa nova etapa 

e muita saúde para que possa usufruir da merecida aposentadoria! Doutor Lazarim, que Deus lhe 

abençoe sempre!”  

O Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Substituto César Reinaldo Offa Basile, Presidente da 

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região - AMATRA XV, registrou sua 

homenagem: “Excelentíssimos Senhores Desembargadores e Senhoras Desembargadoras integrantes 

deste Egrégio Tribunal Pleno. Ao me despedir, gostaria de agradecer a acolhida, o respeitoso 

tratamento recebido e a atenção dispensada por todos nas minhas manifestações em nome da 

AMATRA XV durante o biênio que tive a honra de representá-la e que se encerra no próximo dia 31 

de março. Para além das justas homenagens que serão realizadas pela AMATRA XV, aproveito a 

oportunidade para parabenizar o Desembargador Luiz Antonio Lazarim pela notável trajetória 

profissional, desejando o mesmo sucesso na nova fase de vida que inicia”. 

O Excelentíssimo Juiz do Trabalho Renato Henry Sant'Anna: “Parabéns Desembargador Lazarim pela 

carreira exemplar na Justiça do Trabalho”! 

E, por fim, a servidora Adriana Martorano Amaral Corsetti: “Parabéns, Doutor Lazarim!!! Honra 

trabalhar com o senhor em muitas oportunidades. Sempre um aprendizado!!! Saúde e muitas 

realizações doravante”. 

Fez uso da palavra o Excelentíssimo Desembargador Luiz Antonio Lazarim para anunciar sua exclusão 

da composição do Órgão Especial a partir do primeiro dia do mês de abril, em razão da sua iminente 

aposentadoria. 

Prosseguindo, a Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, 
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Presidente do Tribunal, deu início ao julgamento da matéria e processos constantes da pauta que, após 

relatados e debatidos, nos termos do Regimento Interno, obtiveram os seguintes resultados: 

1º – Aprovação da Ata anterior - Decisão: Aprovar a Ata TP Nº 01/2021 (Sessão Ordinária de 

Julgamento realizada em 25/02/2021). 

2º – 21862/2019 PROAD - em prosseguimento – Relator: Fabio Grasselli – Interessado: Tribunal 

Regional do Trabalho da 15ª Região – Assunto: Proposta de Assento Regimental para alterar os 

artigos 48 e 49 do Regimento Interno, renomear a Seção III do Capítulo VI do Título I e revogar 

a Seção III-A do Capítulo VI do Título I – Decisão: Inicialmente, em prosseguimento à sessão 

realizada em 30/11/2020 (Certidão de Documento 55), após proferirem votos de Vista Regimental os 

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Claudinei Zapata Marques e Luiz Antonio Lazarim, no 

sentido de que a uniformização da jurisprudência das duas Seções Especializadas em Dissídios 

Individuais e edição de Orientações Jurisprudências das mesmas se perfaçam de forma conjunta, o 

Ministério Público do Trabalho da 15ª Região manifestou-se e requereu que o presente processo fosse 

retirado de pauta e remetido àquele Órgão para parecer circunstanciado.  O Excelentíssimo Senhor 

Relator, Desembargador Fabio Grasselli, elucidou que acolheu o voto vista proferido pelo 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Claudinei Zapata Marques para que as duas Seções 

Especializadas em Dissídios Individuais se reúnam conjuntamente para o fim da uniformização de 

jurisprudência. Diante disso, o Ministério Público do Trabalho entendeu que com esse acolhimento do 

voto vista, os anseios do Órgão estavam atendidos e declinou da remessa destes autos. Finalmente, 

RESOLVERAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Trabalho do Egrégio TRIBUNAL 

PLENO do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, nos termos do voto da lavra do 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Fabio Grasselli, Vice-Presidente Administrativo do 

Tribunal, por maioria de votos, APROVAR a proposta que revoga os artigos 49-A e 49-B e, por 

consequência, a Seção III-A do Capítulo VI do Título I do Regimento Interno desta Corte e altera a 

denominação da Seção III do Capítulo VI do Título I, além dos artigos 48 e 49 do mesmo normativo, 

bem como a minuta de Assento Regimental apresentada, nos termos e consoante fundamentação, parte 

integrante do dispositivo. Vencidos os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Pedro de 
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Camargo Rodrigues de Souza, Eder Sivers e Carlos Alberto Bosco, que votaram no sentido de que as 

demandas da fase de conhecimento sejam julgadas pela 1ª Seção de Dissídios Individuais e as 

demandas da fase de execução, provisória ou definitiva, sejam julgadas pela 2ª Seção de Dissídios 

Individuais. 

Declarou impedimento a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de 

Oliveira Gulla, Presidente do Tribunal. 

Presidiu o julgamento do presente processo, regimentalmente, o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Fabio Grasselli, Vice-Presidente Administrativo do Tribunal. 

“ASSENTO REGIMENTAL Nº    /2021 

de ___ de _________ de 2021 

Revoga os artigos 49-A e 49-B e altera os artigos 48 e 49 do Regimento Interno do Tribunal Regional 

do Trabalho da 15ª Região. 

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 

15ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a atual disparidade verificada em relação à distribuição de processos entre as 

Seções Especializadas em Dissídios Individuais I e II; 

CONSIDERANDO a necessidade de unificação da competência das Seções Especializadas em 

Dissídios Individuais (SDIs I e II), de modo a equilibrar de forma efetiva a distribuição de processos 

entre os Desembargadores que as integram; 

CONSIDERANDO, por fim, o decidido no Processo Administrativo nº 21862/2019 PROAD, na 

Sessão Administrativa do Tribunal Pleno realizada em 25/3/2021, 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam revogados os artigos 49-A e 49-B e, por consequência, a Seção III-A do Capítulo VI do 

Título I do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 

Art. 2º A Seção III do Capítulo VI do Título I e os artigos 48 e 49 do Regimento Interno desta Corte 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Seção III 
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Das Seções Especializadas em Dissídios Individuais (1ª e 2ª SDI) 

Art. 48. As Seções Especializadas em Dissídios Individuais – SDI (1ª e 2ª SDI) serão constituídas de 

13 (treze) Desembargadores cada uma, dentre eles, o seu Presidente. 

§ 1º A Seção será presidida pelo Desembargador eleito nos moldes do art. 44 deste Regimento ou, na 

sua ausência, pelo Desembargador mais antigo da Seção. (Redação dada pelo Assento Regimental n. 

2, de 2 de outubro de 2017) 

§ 2º A Seção funcionará com a presença de mais da metade dos Desembargadores que a integram, 

dentre estes incluído o Desembargador que a estiver presidindo, deduzidos os afastamentos legais e 

regimentais. Havendo necessidade para composição do quórum, será convocado Juiz Substituto no 

Tribunal. (Redação dada pelo Assento Regimental n. 2, de 2 de outubro de 2017) 

§ 3º Somente os Desembargadores participarão dos julgamentos dos incidentes de resolução de 

demandas repetitivas. 

Art. 49. Compete às Seções Especializadas em Dissídios Individuais – SDI – julgar: 

I – os habeas corpus contra atos de magistrados de primeiro e segundo graus, ressalvada a competência 

do Tribunal Pleno e do Órgão Especial; (Alterado pelo Assento Regimental n. 5, de 23 de novembro 

de 2009) 

II – os mandados de segurança individuais e coletivos contra decisões dos órgãos judiciários de 

primeiro e segundo graus, ressalvadas as hipóteses de competência do Tribunal Pleno, do Órgão 

Especial e da SDC; 

III – os conflitos de competência entre Juízes de primeiro grau; 

IV – os agravos internos e regimentais dos despachos de Relatores que decretarem a extinção dos 

processos que lhes tenham sido distribuídos e concederem ou denegarem liminares em ações de sua 

competência; 

V – as exceções de suspeição ou impedimento arguidas contra a própria Seção ou qualquer de seus 

integrantes, nos feitos pendentes de sua decisão; 

VI – as exceções de incompetência que lhe forem opostas; 

VII – os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; 
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VIII – as habilitações incidentes e arguições de falsidade em processos pendentes de sua decisão; 

IX – as restaurações de autos de sua própria competência; 

X – os recursos relativos aos mandados de segurança impetrados em primeiro grau de jurisdição em 

matéria de sua competência; 

XI – as ações rescisórias de seus acórdãos; 

XII – os incidentes de resolução de demandas repetitivas em matéria de sua competência, que serão 

julgados em sessão conjunta da 1ª e 2ª SDI; 

XIII – as reclamações que visem garantir a autoridade de suas decisões ou a observância dos acórdãos 

proferidos nos incidentes de resolução de demandas repetitivas de sua competência; 

XIV – a revisão de tese jurídica firmada em incidente de resolução de demanda repetitiva de sua 

competência, que será julgada em sessão conjunta da 1ª e 2ª SDIs. 

§ 1º Compete, ainda, às Seções Especializadas em Dissídios Individuais, em relação aos feitos de sua 

competência, o exercício das atribuições de que trata o art. 47, § 1º, assim como, em sessão conjunta, 

editar, modificar ou revogar, pela maioria absoluta dos seus membros efetivos e sob a denominação de 

Orientação Jurisprudencial, o verbete de sua jurisprudência. 

§ 2º Os conflitos de atribuições entre os integrantes da Seção serão decididos pelo Presidente ou, na 

sua ausência, pelo seu substituto, da Seção. 

§ 3º A direção da sessão de julgamento, nas hipóteses de atuação conjunta da 1ª e da 2ª SDIs, competirá 

a um dos Presidentes dessas Seções, observada a alternância entre ambos, ano a ano, iniciando-se pelo 

Presidente da 1ª SDI e, assim, sucessivamente. 

§ 4º Em caso de empate, em sessão conjunta da 1ª e da 2ª SDIs, o voto de desempate caberá ao 

Desembargador mais antigo presente à sessão.”  

Art. 3º Este Assento Regimental entra em vigor no dia 1º/5/2021. 

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA 

Desembargadora Presidente do Tribunal” 

3º – 5097/2021 PROAD – Relator: Fabio Grasselli – Interessado: Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região – Assunto: Relatório de Prestação de Contas – Exercício 2020 – Decisão: nos termos 
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do voto da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Fabio Grasselli, Vice-Presidente 

Administrativo do Tribunal, por unanimidade de votos, APROVAR o Relatório de Prestação de Contas 

referente ao exercício de 2020, nos termos e consoante fundamentação, parte integrante do dispositivo. 

Após o julgamento do processo 5097/2021 PROAD, o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Edmundo Fraga Lopes fez uso da palavra e informou que, tendo sido reintegrado ao Órgão Especial e 

às Comissões Permanentes, e sendo o membro mais antigo da Comissão de Responsabilidade 

Socioambiental e do Meio Ambiente do Trabalho, exercerá a sua presidência. Da mesma forma, 

embora sendo o membro mais antigo da Comissão de  Informática, declinou da presidência desta 

Comissão em favor do Excelentíssimo Senhor Desembargador Claudinei Zapata Marques. 

4º – 5554/2021 PROAD – Relator: Fabio Grasselli – Interessado: Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região – Assunto: Relatório Anual de Atividades do Tribunal – Exercício 2020 – Decisão: 

nos termos do voto da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Fabio Grasselli, Vice-

Presidente Administrativo do Tribunal, por unanimidade de votos, APROVAR o Relatório Anual 

referente ao exercício de 2020, com as retificações constantes da Informação GP/AAM nº 028/2021, 

as quais deverão ser consideradas para fins de atualização do documento a ser publicado, nos termos 

e consoante fundamentação, parte integrante do dispositivo. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às 12h31 e, para constar, eu, Secretário-Geral 

Judiciário, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, lavrei a presente Ata que, assinada pela 

Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal, será por mim subscrita. 

 

ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA 

Desembargadora Presidente do Tribunal 

 

Paulo Eduardo de Almeida 

Secretário-Geral Judiciário 


