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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às 10h15, na Sala de

Sessões “Plenário Ministro Coqueijo Costa”, situada no 3º andar do edifício-sede do Tribunal

Regional do Trabalho da 15ª Região, na rua Barão de Jaguara, nº 901, nesta cidade de Campinas,

Estado de São Paulo, em sessão telepresencial híbrida, reuniram-se os membros do Egrégio

Tribunal Pleno, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Amarylis

Vivacqua de Oliveira Gulla, Presidente do Tribunal.

Presentes os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e Desembargadoras 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, Olga Aida Joaquim Gomieri, Eduardo

Benedito de Oliveira Zanella, Lorival Ferreira dos Santos, Manuel Soares Ferreira Carradita,

Fernando da Silva Borges, Gerson Lacerda Pistori, Edmundo Fraga Lopes, Thomas Malm, Susana

Graciela Santiso, Erodite Ribeiro dos Santos, Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira, Manoel

Carlos Toledo Filho, 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, João Batista Martins César, Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo, Fábio
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Allegretti Cooper, Edison dos Santos Pelegrini, Ricardo Antonio de Plato, Ricardo Regis Laraia,

Wilton Borba Canicoba, José Carlos Ábile, Rosemeire Uehara Tanaka, Luís Henrique Rafael,

Renan Ravel Rodrigues Fagundes, Larissa Carotta Martins da Silva Scarabelim, João Batista da

Silva, Maria da Graça Bonança Barbosa, Orlando Amâncio Taveira e Renato Henry Sant´Anna

(embora em férias).

Ausentes, em licença-saúde, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Pedro de

Camargo Rodrigues de Souza, Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes e Maria Madalena

de Oliveira.

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

Aparecida Asta Gemignani, Samuel Hugo Lima e Helcio Dantas Lobo Junior.

Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Helena Rosa Mônaco

da Silva Lins Coelho, Carlos Alberto Bosco, Jorge Luiz Souto Maior e Fábio Bueno de Aguiar.

Ausentes, compensando dia trabalhado em período de férias, os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores Dagoberto Nishina de Azevedo e Luciane Storel;

Ausente, compensando dia anteriormente trabalhado em plantão judiciário, os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores Antonio Francisco Montanagna e Maria Inês Corrêa de Cerqueira César

Targa.

Participou da sessão o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região na pessoa do Excelentíssimo

Senhor Vice Procurador-Chefe Eduardo Luís Amgarten.

Participou da sessão, nos termos do Regimento Interno, a Excelentíssima Senhora Juíza Titular de

Vara do Trabalho Regina Rodrigues Urbano, Vice-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, deu as boas-vindas ao Excelentíssimo Senhor Desembargador

Renato Henry Sant´Anna: “Inicialmente, quero dar as boas-vindas, em nome do Tribunal, ao
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Desembargador Renato Henry Sant´Anna, que participa pela primeira vez desta sessão do Tribunal

Pleno administrativo como membro do colegiado; seja muito bem-vindo Desembargador Renato

Henry Sant´Anna; que sua trajetória nesta casa seja mais que vitoriosa, como foi toda a sua carreira!

Muito bem-vindo!”.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Renato Henry Sant´Anna fez uso da palavra agradecendo

a carinhosa acolhida.

Em seguida, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla,

Presidente do Tribunal, anunciou que “hoje vamos fazer uma homenagem e dar os parabéns à

Excelentíssima Desembargadora Olga Aida Joaquim Gomieri, pela publicação do ato de concessão

de sua aposentadoria em 13 de agosto passado, com efeitos a partir de 16 de setembro próximo.

Querida colega Olga, em nome do TRT da 15ª Região e dos colegas aqui presentes, seja na

plataforma virtual, seja presencial, agradeço pelos 40 (quarenta) anos dedicados à Magistratura

Trabalhista, nas Varas do Trabalho de Jaboticabal, de Catanduva, como Desembargadora e

Vice-Corregedora. Ficarão entre nós as melhores lembranças de Vossa Excelência! Lembranças

essas, que de forma singela, demonstraremos, neste momento, em um vídeo especialmente

preparado para esta data e sessão.”

Após a exibição do vídeo, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Olga Aida Joaquim Gomieri,

muito emocionada, fez uso da palavra: “Nossa, senhora Presidente, alegria e emoção muito fortes,

muito fortes! Esse vídeo foi maravilhoso, me fez lembrar de tanta coisa. Eu nem tenho como

agradecer. Agradeço a cada um dos colegas, os presentes, os que não estão presentes, os que já se

foram, já se aposentaram ou já se foram. Eu realmente estou muito emocionada, não esperava que

fosse dessa forma. Realmente, só tenho a agradecer. Eu quero dizer a Vossa Excelência, Vossa

Excelência sabe do meu carinho particular pela senhora, mas, enfim, esse carinho particular é pela

senhora do fundo do coração, sempre foi, e é por cada um dos colegas que estão aqui e os que não

estão aqui. Eu estou indo embora, mas deixo o meu coração aqui. Foram 40 (quarenta) anos e como
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eu disse na sessão de ontem, foram 40 (quarenta) anos que não pesaram. Foram 40 (quarenta) anos

leves. Acho que foram leves porque eu sempre fiz o que eu gostei de fazer e sempre fiz com muita

emoção, com muita vontade de acertar. Então, eles passaram rápido quando chegou. Eu estou aqui e

já vou embora, e se pudesse ficaria por mais 40 (quarenta) anos, Por que ficaria? Ficaria para ter

vocês. Ficaria pela amizade de cada um de vocês. Tenham certeza, tenho um carinho especial,

específico, em relação a cada um de vocês. Eu tenho lembranças específicas, carinhosas, porque

convivi com todos. Se pudesse ficar, ficaria por mais 40 (quarenta) anos, se fosse possível, se vida

eu tivesse. Por fim, eu quero agradecer a cada um, por todo carinho recebido. Eu vou embora, mas,

vou com muitas saudades. Eu vou ter muitas saudades de cada um de vocês. O que me dá realmente

pena é não ter mais a convivência de cada um de vocês. Então, cada um de vocês, receba o meu

abraço forte, carinhoso, e fiquem sabendo que cada um está dentro do meu coração. E como eu

disse ontem, às vezes, nos embates, a gente ofende alguém, então peço desculpas às vezes em que,

sem querer, nos embates, possa ter ofendido alguém ou passado dos limites. Eu amo cada um de

vocês, podem ter certeza! Eu vou embora chorando. Obrigada, senhora Presidente, por essa

homenagem tão linda! Ontem também na SDI3 houve uma homenagem muito linda! Hoje,

realmente, foi para arrebentar o coração! Muito obrigada, muito obrigada!”

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

Presidente do Tribunal, fez uso da palavra: “Desembargadora Olga, eu também estou emocionada.

Tenho certeza, estou vendo aqui os rostos dos colegas, estou vendo até gente com lencinho, como a

Desembargadora Erodite, a emoção aflorou e vieram as lágrimas, mas essa emoção é uma emoção

positiva, porque eu tenho certeza de que todos desejam à Desembargadora Olga o melhor de uma

nova etapa de sua vida, uma etapa de mais tranquilidade. E não nos abandone, não deixe o convívio.

O Tribunal estará sempre de portas abertas para uma Desembargadora da sua magnitude.

Desembargadora Olga, que sempre fez questão de cultivar as amizades, sempre foi muito cordial

com todos, com posições firmes, sempre, todas respeitáveis. Mas eu quero dizer que o Tribunal, eu
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falo pelo TRT 15, nessa condição que estou, atualmente como Presidente, que as portas do Tribunal

TRT 15 estarão sempre abertas para Vossa Excelência Desembargadora Olga Gomieri. Muito

obrigada pelos seus 40 (quarenta) anos dedicados à Magistratura do Trabalho, muita gratidão!”

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

homenagem à Excelentíssima Senhora Desembargadora Olga Aida Joaquim Gomieri.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Nóbrega de Almeida Filho: “Eu agradeço,

Senhora Presidente, eu queria aqui registrar a minha profunda honra em ter tido como colega a

Desembargadora Olga, eu a conheci na época (inaudível), uma atenção, uma consideração, uma

estima que perdurou. Desembargadora Olga, nestes dez anos, neste decênio que já estou aqui no

Tribunal, e o que eu posso desejar à Sua Excelência, é que continue assim, trilhando o bom

caminho, com seu caráter, sua firmeza, as suas convicções fortes, e eu tive muita sorte de ter sido

colega de Sua Excelência, tive a sorte de adquirir muitos conhecimentos, ter participado de bons

momentos com a senhora. Vai com Deus, aproveite bem a vida, porque 40 (quarenta) anos

dedicados à Magistratura é um exemplo digníssimo, belíssimo! Muito obrigado por tudo,

principalmente pela oportunidade de conviver com Sua Excelência, um beijão!”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo: “Obrigado

Senhora Presidente. Doutora Olga, como eu disse ontem, eu nunca me senti ofendido ou

desrespeitado por Vossa Excelência, assim como da mesma forma eu nunca tencionei ofendê-la ou

desrespeitá-la. Tivemos aí quase 10 (dez) anos de trabalho conjunto, quando fui convocado na Sexta

Turma, entre 2000 e 2011. Tivemos, realmente, muitos embates. Embates acalorados,

interessantíssimos, inclusive, com pontos de vista muito divergentes, mas também fomos muito

produtivos. Nós temos uma estatística daquele período que é de fazer inveja a muita gente e, com

isso, creio que nós possamos dizer, com toda a certeza, que fizemos a melhor Justiça! Mais uma

vez, saúde, paz, alegrias, nesta fase que se inicia e que esta alegria toda também se espalhe por toda

5



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

sua família, para Vossa Excelência, seu marido, seu filho, nora que vier, filhos que vierem, ou seja,

netos, e tudo de bom! Apareça! Quanto mais não seja para um novo embate! Um grande abraço!”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador João Batista da Silva: “Bom Doutora Olga, a homenagem

da Presidente realmente foi muito linda, ela sabe escolher essas homenagens. Foi assim com o

Desembargador Lazarim, da música “Trem da vida” e agora essa aí, do Roberto Carlos. Eu queria

expressar aqui também a minha admiração pela senhora. Nós temos conhecimento, contato, só

lembrança pessoal. Não sei se a senhora se lembra, fui diversas vezes ao gabinete. Por telefone,

sempre conversamos. Quero expressar aqui a minha gratidão por tê-la conhecido, os momentos que

vivemos e desejar à senhora realmente total sucesso nessa nova etapa de sua vida, juntamente com

seu marido e seus familiares. Expresso aqui, de coração. Pode ter certeza que a senhora sempre

esteve na minha lembrança, no meu coração e continuará estando. Um abraço, bem forte!”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador João Batista Martins César: “Presidente, bom dia mais

uma vez, a todos e todas. Eu quero consignar aqui à Doutora Olga as minhas felicitações. Para que

ela tenha saúde e alegrias para desfrutar essa nova fase da vida dela. Mas quero deixar registrado

aqui que, enquanto estava no Ministério Público do Trabalho, tinha um processo muito complexo na

questão da inclusão das pessoas com deficiência no descumprimento do Termo de Ajustamento de

Conduta do Ministério Público do Trabalho, numa empresa na região de Sorocaba. Uma montadora

que tinha um pólo de logística muito grande na região de Sorocaba e descumpriu a cota de pessoas

com deficiência. Eu fui tenso para sustentação oral porque eu sabia que, ainda naquele momento, a

questão era delicada como ainda hoje é nos tribunais, porque as empresas falam que não conseguem

pessoas com deficiência para contratar. Para minha felicidade, no dia, a Doutora Olga era relatora e

ela já de cara, abriu o dispositivo falando que estava mantendo a execução dessa grande empresa

multinacional por não contratar pessoas com deficiência. Fez um brilhante voto! Então Doutora

Olga, esse episódio me marcou e pode ter certeza que também marcou a questão no avanço da
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inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Minha gratidão e parabéns, que seja

muito feliz!”

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira: “Eu não

sabia que já havia sido publicada a aposentadoria da Doutora Olga, fui pega de surpresa. Quero

registrar aqui a minha grande admiração por você, Olga, que é uma mulher muito forte, muito

corajosa, muito entusiasmada, e que tem uma alma nobre, um coração grande, que sabe perdoar.

Um grande abraço e minha gratidão pela sua amizade! Desejo que você seja sempre muito feliz e

muito abençoada!”

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Erodite Ribeiro dos Santos: “Bom dia a todos. Doutora

Olga, meu carinho! Conheço a Doutora Olga, da Vara de São Bernardo do Campo, quando ela foi

substituir na Segunda Junta, na época, e eu era secretária de audiência. Então, nem vamos falar em

que ano foi isso. Depois disso, os anos passaram e eu fui substituí-la na Vara de Catanduva. Então,

conheço a Olga há muitos anos. Tenho um carinho especial por ela. Fiquei também surpresa com

essa aposentadoria. A gente deveria ter um cargo eterno, porque quando a gente gosta do que faz

não é trabalhar, não é? Então, eu desejo do fundo do meu coração muitas felicidades também nesta

outra fase da vida, em que vai ficar mais próxima da família e muito sucesso sempre. Meu carinho

eterno!”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Lorival Ferreira dos Santos: “Bom dia a todos e a todas.

Bom dia, senhora Presidente. Parabéns Doutora Olga, por essa trajetória na Justiça do Trabalho, a

nossa querida Justiça do Trabalho! Por esses 40 (quarenta) anos de serviços prestados à jurisdição!

Eu confesso que fiquei emocionado em assistir aqui o vídeo da sua trajetória. É um período muito

longo, a senhora sempre alegre. Eu tenho muita gratidão por essa convivência, por essa amizade que

nós conservamos durante tanto tempo. A sua amizade, a amizade do Tadeu. Enfim, de uma família

maravilhosa! E quero desejar à senhora nessa nova fase, que tenha uma fase cheia de alegria, cheia

de carinho, que possa realmente desfrutar dessa merecidíssima aposentadoria. Então, meus
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parabéns! Aproveito aqui também para cumprimentar nossa Presidente por essa feliz ideia de

preparar esse vídeo por ocasião da aposentadoria dos colegas. Assisti o vídeo do nosso queridíssimo

amigo Lazarim. Eu estava de férias na época, só depois tive acesso. E também me emocionei muito,

porque quando a gente assiste um vídeo desta natureza, da sua trajetória, dos 40 (quarenta) anos,

passa um filme também com relação a trajetória de cada um aqui na Justiça do Trabalho, da boa

convivência. É lógico que dentro do processo possa haver controvérsias, mas a 15ª Região nutre

uma amizade, um relacionamento, é uma simbologia que faz toda a diferença. Então, Olga, leve

aqui a minha amizade, meu carinho e a gratidão da 15ª Região! Eu acho que nós podemos falar

assim! Muito obrigado a todos, desculpa senhora Presidente, se eu me alonguei, mas é que são

casos excepcionais que emocionam mesmo a gente! Muito obrigado.”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando da Silva Borges: “Sim, Presidente! Bom dia a

todos, novamente. Gostaria também de cumprimentar a Desembargadora Olga por esses 40

(quarenta) anos de magistratura e relembrar a nossa convivência, tão próxima e tão amistosa,

naquele período em que passei como titular em São José do Rio Preto e Vossa Excelência em

Catanduva. Havia realmente um congraçamento muito grande entre todos nós. Posteriormente

passei a substituir no Tribunal. Vossa Excelência já era titular. O Tadeu também integrava o

Tribunal à época e tínhamos aquelas nossas viagens. Eu saía de São José do Rio Preto às 5 horas da

manhã e chegava às 5 horas e 30 minutos na casa da Doutora Olga em Catanduva, para

começarmos uma sessão no Tribunal às 9 horas da manhã. Então eu dizia aos amigos que eu dormia

em São José do Rio Preto, a 360 km de Campinas, começava a trabalhar em Campinas às 9 horas da

manhã. A sessão cravada às 9 horas da manhã, estávamos a postos. Tínhamos aquela maravilhosa

convivência, aqueles churrascos lá no seu sítio em Santa Adélia, aqueles congraçamentos também

em Ibirá, na colônia de férias da APAMAGIS, ou seja, foi realmente um período muito gratificante

para todos nós, essa convivência mais próxima. Eu gostaria de dizer que desejo toda felicidade

nesta nova fase, com a convivência mais próxima com o Tadeuzão e o Tadeuzinho, não é isso? E
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que venham os netos, como disse o Lobo. Parabéns mesmo! E seja muito feliz nessa nova fase,

porque a missão está cumprida! Gostaria de agradecer à Presidente pela iniciativa desses vídeos,

que realmente fazem uma regressão em todos nós, de todos esses momentos que passamos.

Parabéns, felicidades Doutora Olga! Um grande abraço ao Tadeu!”

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

Presidente Judicial: “Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, que eu não tive oportunidade de

falar ainda. Eu acho que os colegas já souberam expressar o sentimento do Tribunal com relação à

nossa querida Desembargadora Olga. Eu só queria acrescentar que essa situação da

Desembargadora Olga, chegando agora às portas da sua aposentadoria, mostra como o tempo é uma

coisa extremamente curiosa. Quando nós falamos 40 (quarenta) anos, como demoram 40 (quarenta)

anos. Quando a gente está aqui comentando esses 40 (quarenta) anos, parece que eles voaram. Não

foram devagar, voaram, correram rapidamente. Principalmente a gente sente essa sensação de ter

ido muito rápido quando é num convívio saudável, num convívio amistoso, em profunda amizade.

Tudo isso que emana da pessoa da Desembargadora Olga! Eu gostaria de chamar a atenção também

que eu sempre achei que a Desembargadora Olga fala com o coração! E ela me demonstrou que

mesmo na área jurídica, mesmo quando a gente fala sobre questões de direito, a gente pode dar um

tempero, uma pitada dos sentimentos do coração na hora de falar, para mostrar que é aquilo mesmo

que a gente está sentindo, ela sempre me passou essa impressão e me convenceu que essa é a

melhor forma de comunicação. Então, eu gostaria de registrar essas palavras e deixar os meus votos

da mais sincera felicidade! E ao passo em que cumprimento a nossa Presidente pela iniciativa de

hoje, dizer o que ela, muito oportunamente, nos disse: nós estamos aguardando, sempre que Vossa

Excelência, querida Desembargadora Olga, quiser nos dar o prazer da sua presença, do seu convívio

entre nós! Tudo de bom.”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita: “Eu queria apenas

fazer coro com os colegas que já se manifestaram para parabenizar a Desembargadora Olga, uma
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pessoa do convívio sempre muito amistoso, muito agradável. Eu conheço a Doutora Olga do tempo

em que eu ainda advogava, portanto já há bem mais de 35 (trinta e cinco) anos, lá na Vara de

Catanduva, quando fui lá advogar para um cliente. Sempre vi na colega Desembargadora Olga uma

pessoa extremamente amável, extremamente gentil, de caráter irrepreensível. Portanto, eu queria

fazer coro com os colegas que já se manifestaram e parabenizá-la pela aposentadoria. Desejar-lhe

muitas felicidades agora na nova fase! Que aproveite bem essa fase nova agora com a família e que

leve sempre a nossa certeza de que mora no nosso coração, como sempre morou!”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador José Carlos Ábile: “Minha amiga Desembargadora Olga,

quero dizer que a Primeira Câmara já está sentindo muita a falta de Vossa Excelência. Temos lá um

ambiente muito bom! E eu tive no início da carreira a sorte de auxiliá-la lá Vara de Catanduva e ali

eu aprendi com Vossa Excelência, o juiz na verdade, ele só tem uma obrigação, só um rumo seguro,

que é agir com correção e não tem medo de dizer e defender as ideias dele. Muito obrigado por ter

me ensinado tudo isso no início da carreira, que orientou a partir daí toda a minha trajetória. Muito

obrigado pela acolhida quando fui para a Primeira Câmara e lá me senti muito em casa. Vai ser uma

perda muito grande para a gente, mas seja muito feliz!”

A Excelentíssima Senhora Juíza Titular de Vara do Trabalho Regina Rodrigues Urbano,

Vice-Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região - AMATRA

XV, registrou sua homenagem: “Bom dia a todos. Doutora Olga, pequenas palavrinhas aqui pela

AMATRA. Aposentadoria, palavra nem sempre fácil de se aceitar. Vivemos numa sociedade onde o

trabalho é visto como algo engrandecedor e essencial. Não obstante na maioria das vezes seja,

chegou a hora de dizer adeus. Com a aposentadoria, passa-se a viver num mundo diferente em que

se enxerga a vida numa outra dimensão. Muda-se o foco e depois de algum tempo, a pergunta que

vem é: Por que não me aposentei antes? O direito de não fazer nada, sim, o ócio, de curtir a família,

os amigos, de viajar, de aprender novas e tão sonhadas habilidades e, acima de tudo, de curtir a

vida. E como diz a música ‘é preciso saber viver!’. Talvez o início seja meio estranho, afinal, tudo
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que é novo costuma causar medo, vide PJe e Zoom. Mas logo a Senhora saberá usar o tempo da

melhor maneira possível e a sensação de dever cumprido é o melhor disso tudo! Seja muito feliz

nessa nova fase da vida! E como diz o nosso Presidente Sérgio Polastro, um beijo no coração! São

os sinceros votos da AMATRA XV.”

Além dessas mensagens, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e Juízes prestaram

homenagens registradas no “chat” da sessão.

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

Vice-Corregedora Regional: “Desembargadora Olga, tenho a felicidade de tê-la no meu rol de

amizades. Apenas não iremos mais trabalhar juntas, mas a amizade e convívio social continuarão.

Que esse momento seja grandioso e cheio de alegrias”.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Antonio de Plato: “Desembargadora Olga, ainda

temos sessão em 31-08. Neste momento apenas gostaria de aderir às palavras dos Excelentíssimos

Desembargadores, e à merecida homenagem da Presidência.”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Renato Henry Sant'Anna: “Doutora Olga, fica um

pequeno trecho de uma música: ´E assim chegar e partir - são só dois lados da mesma viagem - o

trem que chega é o mesmo trem da partida’.”

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosemeire Uehara Tanaka: “Olga, que sua nova fase de

vida seja leve e alegre como você é. Um abraço bem forte”.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Manoel Carlos Toledo Filho: “Doutora Olga, boa sorte

nessa nova etapa! Lembranças aos "Tadeus"!”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador José Otávio de Souza Ferreira: “Caríssima

Desembargadora Olga, parabenizo-lhe pela brilhante carreira e desejo-lhe muita alegria, paz e

sucesso nessa nova fase de sua vida. Tudo de bom! Forte abraço!”
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A Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann – Corregedora

Regional: “Prezada Doutora Olga, que Deus a abençoe sempre. Meus parabéns pelos 40 (quarenta)

anos dedicados à Justiça do Trabalho! Um carinhoso beijo.”

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando Amâncio Taveira: “Caríssima Desembargadora

Olga, felicidades na sua nova fase! Sua marca de afeto e amizade ficará para sempre em nossos

corações, não sendo diminuídos pelos eventuais embates jurídicos. Me lembro do início dos anos

80, quando a conheci como Juíza Substituta e eu como Diretor de Secretaria em Presidente

Prudente, vindo muito tempo depois reencontrá-la aqui na 15ª Região. E também quando tivemos

curta convivência no dia a dia na Primeira Turma, sendo eu Juiz Convocado. Sempre muito boas

recordações!”

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Antonia Regina Tancini Pestana: “Parabéns, Doutora

Olga, por essa carreira brilhante e linda jornada. Aproveite essa nova fase de sua vida da melhor

forma possível, que a Senhora merece. Beijos.”

Após, registrou sua homenagem o Excelentíssimo Senhor Vice Procurador-Chefe do Ministério

Público do Trabalho da 15ª Região Eduardo Luís Amgarten: “Doutora Olga, em nome do Ministério

Público do Trabalho quero deixar consignado agradecimentos por todo respeito carinho e atenção

que sempre a Doutora manifestou aos integrantes do Ministério Público do Trabalho. Em especial

levarei comigo a lembrança de uma Desembargadora culta, firme em suas convicções e

extremamente humana e carinhosa. Desejo que a Senhora seja muito feliz em sua nova jornada!”

A seguir, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Fabio Grasselli - Vice-Presidente

Administrativo do Tribunal: “Querida Olga, parabéns pela merecida aposentadoria. Ficam as boas

lembranças da 3ª SDI, onde muito aprendi com você. Obrigado pelos ensinamentos transmitidos

pelo seu exemplo. Fique com Deus.”

O Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Guilherme Guimarães Feliciano: “Parabéns,

Desembargadora Olga. Sucesso nessa nova fase de sua vida!”
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O Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Marcel de Avila Soares Marques: “Parabéns querida

Olga, Desembargadora aqui da região de São José do Rio Preto! Muitas felicidades nesse novo

momento!”

O Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Marcos da Silva Porto: “Parabéns Desembargadora

Olga! Te desejo muita saúde, sorte e paz nessa nova etapa. Homenagens justas e merecidas...”

A Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho Lúcia Zimmermann: “Desembargadora Olga, muitas

felicidades para o novo ciclo!

O Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Mauro César Luna Rossi: “Parabéns Doutora Olga pela

justa e merecida aposentação! Muita paz, muita saúde e muitos anos de Vida para que possa

aproveitar essa nova etapa de sua vida. E que nossa amizade perdure por muito e muito tempo.

Minha gratidão, meu respeito e minha admiração sempre. Que DEUS lhe abençoe!”

O Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho Marcelo Garcia Nunes: “Parabéns por sua brilhante

carreira querida Desembargadora Olga!!! Desejo muita saúde e felicidade nesse seu novo momento

de vida. Beijos carinhosos!!!”

E, por fim, registram suas homenagens os servidores:

Roberta de Braga Souza Rousselet Lafratta: “Toda minha gratidão à Senhora, doutora. Foi um

grande aprendizado pra mim.

Maria Claudionora Amancio Vieira: “Parabéns pela bela carreira, Doutora Olga. Sou e serei

eternamente grata pelo período em que trabalhamos juntas. Que nossa amizade ultrapasse o âmbito

profissional. Beijo grande.”

Mauricio Notari Godoy: “Parabéns Doutora Olga pela aposentadoria. Felicidades no novo ciclo de

vida que se inicia. Muita saúde, paz e alegrias na vida da Senhora e família. “

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

Presidente do Tribunal, parabenizou os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Rita de Cássia

Penkal Bernardino de Souza (02/07), Lorival Ferreira dos Santos (03/07), Thelma Helena Monteiro
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de Toledo Vieira (07/07), Dagoberto Nishina de Azevedo (17/07), José Pedro de Camargo

Rodrigues de Souza (20/07), Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho (29/07), Fabio Grasselli

(01/08), Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla (08/08), Maria Madalena de Oliveira (13/08),

Luiz Roberto Nunes (27/08) e Wilton Borba Canicoba (28/08), pelo transcurso de seus

aniversários.

Prosseguindo, Sua Excelência a Presidente do Tribunal fez uso da palavra para: noticiar que a

presente sessão está sendo realizada no formato híbrido, presencial e à distância, utilizando-se a

plataforma Zoom, com transmissão simultânea pelo canal do youtube; informar que o retorno ao

trabalho presencial vem sendo conduzido pelo Grupo de Trabalho estabelecido para esse fim,

capitaneado pelas Excelentíssimas Desembargadoras Ana Paula Pellegrina Lockmann e Susana

Graciela Santiso, o médico Doutor William Barros de Abreu e servidores. O grupo está subsidiando

a Presidência nos regramentos e suas atualizações acerca da retomada gradual e segura,

considerando os avanços da vacinação e com a estabilização e redução dos números de acometidos

pela COVID-19 e principalmente pela sua letalidade. Assim, por esse motivo, foi expedida a

Portaria GP 63/21 autorizando a realização das Sessões do Tribunal Pleno e do Órgão Especial de

forma híbrida, respeitados os percentuais máximos de comparecimento e sem prejuízo e

observância das demais medidas de segurança à saúde. O retorno presencial continua sendo

facultativo; convidar os Desembargadores para participarem no dia 13 de setembro próximo da

apresentação do SIG – Sistema Integrado de Gerenciamento que, de maneira simples, tem como

finalidade disponibilizar aos interessados relatório de metas e indicadores, informações sobre o

Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho (IGest) de cada unidade,

processos recebidos, solucionados, taxas de conciliação e prazos médios, sendo, sem dúvida

nenhuma, importante instrumento de gestão dos gabinetes; convidar os desembargadores para

participarem da pesquisa que a Secretaria de Saúde enviou por e-mail a todos os magistrados e
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servidores, com o objetivo de compreender os fatores de risco ergonômico e emocionais no

contexto do teletrabalho.

Prosseguindo, a Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla,

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 05/2021 (Sessão Ordinária de

Julgamento realizada em 24/06/2021).

2º – 9908/2021 PROAD – Relator: Fabio Grasselli – Interessado: Tribunal Regional do

Trabalho da 15ª Região – Assunto: Concurso para a formação da lista de juízes substitutos no

2º grau de jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Decisão: Inicialmente,

RESOLVERAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e Desembargadoras do Trabalho

do Egrégio TRIBUNAL PLENO do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, por

unanimidade de votos, aprovar a proposta apresentada pelo Excelentíssimo Desembargador Relator

Fabio Grasselli, Vice-Presidente Administrativo do Tribunal, e PRORROGAR a vigência da atual

lista de juízes substitutos até o dia 31/10/2021. A seguir, o julgamento foi suspenso para reanálise

da proposta de voto. 

3º – 1761/2020 PROAD – Relator: Fabio Grasselli – Interessado: Tribunal Regional do

Trabalho da 15ª Região – Assunto: Composição do Comitê de Ética do Tribunal Regional do

Trabalho da 15ª Região – Decisão: Iniciando os trabalhos para a constituição da Comissão de

Ética do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o Excelentíssimo Desembargador Relator

Fabio Grasselli, Vice-Presidente Administrativo do Tribunal, submeteu o seu voto ao Plenário e

anunciou que não houve inscrição de desembargadores para participar da Comissão. Nesta

oportunidade, a Excelentíssima Desembargadora Presidente Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira

Gulla conclamou os senhores desembargadores a participar da Comissão de Ética. Fazendo uso da

palavra, a Excelentíssima Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, Corregedora Regional,
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sugeriu os nomes dos Excelentíssimos Desembargadores Lorival Ferreira dos Santos e Fernando da

Silva Borges, ambos ex-presidentes do Tribunal, diante da relevância da Comissão de Ética. O

Excelentíssimo Desembargador Fernando da Silva Borges agradeceu a indicação e declinou em

participar. Sua Excelência o Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, agradecendo a indicação,

aceitou-a, sendo eleito, por aclamação, para integrar e presidir a referida Comissão. A seguir, a

Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, Presidente do Tribunal,

informou que para o preenchimento do cargo de representante dos Magistrados de 1º Grau

inscreveu-se somente o Juiz Manoel Luiz Costa Penido; para o cargo de representante dos

Servidores do 2º Grau, somente o servidor Carlos Eduardo Buzan Larica, lotado no Gabinete da

Vice-Presidência Administrativa e, para o cargo de representante dos Servidores do 1º Grau,

inscreveram-se os servidores José Antonio de Oliveira (2ª Vara do Trabalho de Assis), Aparecida de

Cássia Lopes (2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal), Andréa Azevedo (Divisão de Execução de

Campinas) e Marcelo Reus Koch (5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos). Nesta ocasião, o

Excelentíssimo Desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella propôs que os servidores que

se inscreveram para o cargo de representante do 1º grau apresentem seus currículos, a fim de que os

desembargadores tenham a oportunidade de conhecê-los antes de proceder-se à votação. O

Excelentíssimo Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani propôs que o

representante dos servidores do 1º grau seja, somente desta feita, escolhido pelo critério de

antiguidade, para que se viabilize a constituição da Comissão ainda nesta sessão. A Excelentíssima

Juíza Regina Rodrigues Urbano, Vice-Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do

Trabalho da 15ª Região, manifestou-se no sentido de que os representantes dos servidores deveriam

ser escolhidos pela própria categoria. Após debates, RESOLVERAM os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores do Trabalho do Egrégio TRIBUNAL PLENO do Tribunal Regional do Trabalho

da Décima Quinta Região, por maioria de votos, SUSPENDER o julgamento do processo para que

os candidatos inscritos para concorrer ao cargo de representante dos servidores do 1º grau
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apresentem seus currículos e para que a Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal também

apresente as respectivas informações funcionais. Vencidos os Excelentíssimos Desembargadores

Fabio Grasselli, Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, Olga Aida Joaquim Gomieri, Manuel

Soares Ferreira Carradita e Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, os quais, por medida de

ordem prática e a fim de compor a Comissão de Ética nesta sessão, votaram por aplicar o critério de

antiguidade na escolha dos servidores em sua primeira composição. A Excelentíssima

Desembargadora Susana Graciela Santiso votou no sentido de que a categoria dos servidores

deveria escolher seus representantes. Vencida, acompanhou a proposta do Excelentíssimo

Desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella. Finalmente, deliberou-se que após a

apresentação dos currículos e das informações funcionais, a eleição do representante dos servidores

do 1º grau se dará eletronicamente, em data anterior à Sessão do Tribunal Pleno, retornando o

processo à pauta para a homologação da eleição realizada e a constituição da Comissão de Ética

deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às 11h48 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
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