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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta
minutos, teve início a Terceira Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho,

realizada

na

modalidade

telepresencial,

nos

termos

do

Ato Conjunto

TST.GP.GVP.CGJT Nº 173, de 30 de abril de 2020. A Excelentíssima Senhora Ministra
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente do Tribunal, presidiu a sessão, que contou com a
participação dos Excelentíssimos Senhores Ministros Luiz Philippe Vieira de Mello Filho,
Vice-Presidente do Tribunal, Aloysio Silva Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do
Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira,
Lelio Bentes Corrêa, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira,

Dora Maria da Costa,

Guilherme Augusto Caputo Bastos, Mauricio José Godinho Delgado, Kátia Magalhães
Arruda, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves
Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte, Cláudio
Mascarenhas Brandão, Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann, Breno
Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Evandro Pereira Valadão Lopes e do Excelentíssimo
Senhor Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho. Registrada a ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Ministro Ministro Luiz José Dezena da Silva. A
Excelentíssima Senhora Ministra Presidente declarou aberta a sessão e cumprimentou os
Senhores Ministros, o membro do Ministério Público do Trabalho e os servidores.
Inicialmente, a Excelentíssima Senhora Ministra Presidente registrou, em nome do Tribunal
Pleno, o falecimento da Senhora Sônia Leite de Carvalho, mãe do Excelentíssimo Senhor
Ministro Augusto César Leite de Carvalho, proferindo as seguintes palavras: “Faço um
registro preliminar já realizado no Órgão Especial, na SDI-1, e creio que também nas
Turmas, do nosso abraço ao Ministro Augusto César Leite de Carvalho. S. Ex.ª hoje está aqui
conosco. Receba o nosso abraço de pesar e a nossa prece para que sua dileta mãe, a Sr.ª
Sônia Leite de Carvalho, que partiu para a morada eterna, esteja com Deus. Que a família
receba todo o conforto do Pai. A Sr.ª Sônia deixa um legado a seus filhos, netos e a toda a
família que certamente marca e marcará a importante presença que teve na vida terrena.
Nosso abraço, Ministro Augusto César”. O Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto César
Leite Carvalho agradeceu a manifestação. Na sequência, a Excelentíssima Senhora Ministra
Presidente do Tribunal franqueou a palavra a seus pares. O Excelentíssimo Senhor Ministro
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Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Vice-Presidente do Tribunal, fez uso da palavra para
também compartilhar a tristeza pelo falecimento da Sr.ª Sônia Leite de Carvalho. Em seguida,
prestou homenagem à Excelentíssima Senhora Ministra Presidente do Tribunal por ter
completado vinte anos no exercício do cargo de Ministra do Tribunal Superior do Trabalho,
manifestando-se nos seguintes termos: “V. Ex.ª completa vinte anos de Tribunal Superior do
Trabalho hoje, dia 21. Assim, eu gostaria de registrar que V. Ex.ª, neste momento histórico
para a Justiça do Trabalho, porque, dos seus anos de existência, jamais poderíamos imaginar
de enfrentar uma pandemia e quis Deus que V. Ex.ª, uma mulher, estivesse à frente do
Tribunal Superior do Trabalho, conduziu com muita firmeza, serenidade, competência os
caminhos da instituição da Justiça do Trabalho e de todos nós para que pudéssemos atender
a sociedade. Então, registro aqui o meu carinho de compartilhar a administração com V. Ex.ª
e o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga e desejo a V. Ex.ª uma profícua atividade judicante.
Ainda temos um período grande no nosso mandado, mas, historicamente, V. Ex.ª foi eleita
para ser a primeira mulher a dirigir o Tribunal Superiordo Trabalho e a Justiça do Trabalho
e também em seu período mais crítico, este período da pandemia. Com isso, se fazem muito
corretos os desígnios de Deus. Ele sabe a quem incumbir as grandes tarefas e V. Ex.ª vem
cumprindo com muito denudo, resiliência, muita vontade pessoal e um grande compromisso
institucional do qual sou testemunha, um grande compromisso institucional. Por essas
razões, registro aqui esta manifestação singela em homenagem a V. Ex.ª nestes vinte anos de
Tribunal Superior do Trabalho, de Judicatura. Muito obrigado, Sr.ª Presidente.” A
Excelentíssima

Senhora

Ministra

Presidente

agradeceu e

concedeu a

palavra ao

Excelentíssimo Senhor Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que registrou pesar pelo
falecimento da mãe do Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto César Leite de Carvalho, nos
seguintes termos “Sr.ª Presidente, primeiro, eu queria me associar aos sentimentos de todo o
Tribunal em relação à perda da mãe do Ministro Augusto César, que nos tocou muito a
todos. Também perdi a minha mãe no começo do ano, bem neste período de pandemia, e sei
perfeitamente a dor que está passando hoje o Ministro Augusto César. É uma ferida que fica
e demora a cicatrizar, mas o que nos consola tanto é pensar que a Sr.ª Sônia cumpriu muito
bem a sua missão aqui na Terra pela família que constituiu, pelos filhos que deixou. Quando
conhecemos o Ministro Augusto César e a família de S. Ex.ª, vemos o legado que sua mãe
deixou, a grandeza de sua alma, o que a pessoa foi e marcou na vida de S. Ex.ª e de todos
nós. Então, novamente, reforço meus sentimentos de pesar ao Ministro Augusto César.
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Acompanhei, no sábado, a missa de sétimo dia. Assim, externo, em primeiro lugar, este
sentimento que é de todos, Ministro Augusto César.” Ato contínuo, o Excelentíssimo Senhor
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho prestou homenagens à Excelentíssima Senhora
Ministra Presidente: “Em segundo, Sr.ª Presidente, também me associo ao Ministro Vieira de
Mello, que se adiantou, mas o fez muito bem, como Vice-Presidente, para homenagear V. Ex.ª
pelos vinte anos de Magistratura Trabalhista. Quando hoje eu pensava nestes vinte anos que
V. Ex.ª está aqui no Tribunal, lembrava-me de uma frase de uma escritora inglesa que coloca
na fala de um dos seus personagens o seguinte: “O que mais nos caracteriza não são tanto as
nossas qualidades quanto as nossas escolhas”. Além de todas as qualidades que V. Ex.ª
possui e as tem demonstrado neste Tribunal, antes, quando era Advogada, e também nos
cargos que ocupou aqui no Tribunal como Vice-Presidente, Diretora da Enamat, Conselheira
do CNJ e do CSJT, Presidente de Turma, quando dirigiu a nossa Revista do TST, eu pensava
na escolha que V. Ex.ª fez pela Magistratura e a sorte que todos tivemos: V. Ex.ª passou no
concurso para o Ministério Público do Trabalho e acabou voltando à Advocacia. Passou no
concurso para Procuradora da República, começou a atuar nesse cargo, mas viu que a sua
vocação era outra e, quando veio o chamado à Magistratura, V. Ex.ª disse que era esse o seu
caminho. Deus não faz as coisas por acaso. Ministra Cristina, como muito bem colocou o
Ministro Vieira de Mello Filho, foi uma sorte V. Ex.ª ter sido a primeira mulher a ser
Presidente do TST e justamente neste período que precisaríamos de alguém que tivesse o
coração, a iniciativa, o dinamismo, a capacidade gerencial que V. Ex.ª tem. Em uma
pandemia, talvez estivéssemos, muitas vezes, perplexos, questionando: o que fazer? E V. Ex.ª,
com rapidez, dinamismo, foi tomando as decisões. Todos sabemos do sacrifício que é para V.
Ex.ª ter que cuidar de casa e estar gerenciando tão bem o Tribunal, longe de lá, sem todos os
recursos que precisaríamos. Por isso, nestes vinte anos de Magistratura, culminando com
este momento da pandemia, que se deu justamente na Presidência de V. Ex.ª, como bem
lembrou o Ministro Vieira de Mello Filho, entra para a história o sacrifício, o heroísmo e o
dinamismo de V. Ex.ª para conduzir o Tribunal neste momento. Assim, digo que é o momento
de parabenizarmos V. Ex.ª pela data, mas também agradecer a Deus por tê-la colocado à
frente do Tribunal e, graças à sua opção pela Magistratura e pelo TST, de estar aqui conosco
e podermos privar desta amizade. Então, desejamos tudo de bom a V. Ex.ª neste dia e para a
toda vida. Conte sempre com todos nós, cada um de seus colegas neste Tribunal. Fica o
nosso abraço, Ministra Cristina.” A Excelentíssima Senhora Ministra Presidente agradeceu
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as homenagens, manifestando-se nos seguintes termos: “Obrigada. Agradeço ao Ministro
Vieira de Mello Filho, ao Ministro Ives Gandra e a todos os estimadíssimos colegas e amigos
que estão aqui Sei que cada um fala pelos interlocutores tão qualificados que me emocionam
com palavras tão generosas, carinhosas, que credito realmente na conta de uma confiança,
de uma estima que declaro recíproca. Só tenho a agradecer e dizer que sou muito feliz. Tenho
sido muito feliz no Tribunal Superior do Trabalho. Penso que Deus tem os seus desígnios,
sabe o que faz. E, apesar de desde o início do mandato enfrentar esta situação difícil da
pandemia, de administrar sem a equipe unida e colaborando de forma presencial, vejo o
aspecto positivo, porque conseguimos, não só o TST, mas toda a Justiça do Trabalho, superar
as dificuldades e continuar prestando a jurisdição, atendendo ao jurisdicionado, apesar das
dificuldades, graças à tecnologia, graças ao Processo Judicial Eletrônico e graças ao talento
de cada um que superou as dificuldades na medida do possível, e continuamos, o TST, até
com uma produtividade crescente. Então, isso é que é importante. Fico muito feliz por
completar vinte anos. Isso significa que a maior parte do tempo já foi cumprida e que já me
avizinho a um tempo não mais tão longo de me despedir do Tribunal. Vivo cada dia com
muita intensidade, e assim tenho feito nestes vinte anos. Agradeço sempre pela confiança de
todos os colegas, que permitiram que este tempo fosse completado justamente no exercício da
Presidência. Agradeço sobretudo a Deus, porque foi Deus que permitiu viver, porque só
envelhece quem está vivo. E consegui, com saúde, com vigor, com muita vontade e com muito
amor pelo que faço, completar estes vinte anos. Muito obrigada e um grande abraço em cada
um dos meus amigos e colegas.” O Excelentíssimo Senhor Alberto Bastos Balazeiro,
Procurador-Geral do Trabalho, associou-se aos registros de pesar pelo falecimento da Sr.ª
Sônia Leite de Carvalho e cumprimentou a Excelentíssima Senhora Ministra Presidente pelos
vinte anos de Tribunal Superior do Trabalho. Não havendo mais quem fizesse uso da palavra,
a Excelentíssima Senhora Ministra Presidente deu início ao processo de eleição de Ministros
para integrar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nas vagas decorrentes do término
dos mandatos dos Excelentíssimos Senhores Ministros Augusto César Leite de Carvalho e
José Roberto Freire Pimenta, bem como dos respectivos suplentes. O Tribunal Pleno decidiu
eleger, por aclamação, a Excelentíssima Senhora Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes e o
Excelentíssimo Senhor Ministro Hugo Carlos Scheuermann para integrar o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, na condição de membros titulares, e o Excelentíssimo Senhor Ministro
Cláudio Mascarenhas Brandão e a Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Mallmann,
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na condição de membros suplentes. Em consequência, foi provada, por unanimidade, a
Resolução

Administrativa

n.º

2.240/2021,

com

o

seguinte

teor: “RESOLUÇÃO

ADMINISTRATIVA Nº 2240, DE 21 DE JUNHO DE 2021. Elege Ministros para integrar
o Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL

SUPERIOR DO TRABALHO, em Sessão Ordinária telepresencial hoje realizada, sob a
Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente
do Tribunal, presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Luiz Philippe Vieira de Mello
Filho, Vice-Presidente do Tribunal, Aloysio Silva Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da
Justiça do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins Filho, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel
Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Dora Maria da Costa,
Guilherme Augusto Caputo Bastos, Mauricio Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda,
Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Alves Miranda
Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte, Cláudio
Mascarenhas Brandão, Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann, Breno
Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Evandro Pereira Valadão Lopes e o Excelentíssimo
Senhor Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho, considerando o término dos
mandatos dos Excelentíssimos Senhores Ministros Augusto César Leite de Carvalho e José
Roberto Freire Pimenta como membros titulares do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
a ocorrer em 22 de agosto de 2021;

considerando o disposto no art. 75, inciso I, do

Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, RESOLVE I – eleger, por aclamação,
a Excelentíssima Senhora Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes e o Excelentíssimo Senhor
Ministro Hugo Carlos Scheuermann para integrar o Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
na condição de membros titulares, nas vagas decorrentes do término dos mandatos dos
Excelentíssimos Senhores Ministros Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire
Pimenta; II – eleger, por aclamação, o Excelentíssimo Senhor Ministro Cláudio Mascarenhas
Brandão e a Excelentíssima Senhora Ministra Maria Helena Mallmann para integrar o
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na condição de suplentes da Excelentíssima
Senhora Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes e do Excelentíssimo Senhor Ministro Hugo
Carlos Scheuermann, respectivamente. Publique-se.” Logo após, a Excelentíssima Senhora
Ministra Presidente determinou o pregão do processo judicial constante da pauta de
julgamento,

tendo

o

Colegiado

assim

decidido: Processo:

ED-E-RR

- 10128-

11.2016.5.15.0088 da 15ª Região, Relator: Excelentíssimo Ministro Ives Gandra Martins
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Filho, Embargante: CLAUDINEI WILLIANS XAVIER, Advogada: Dra. Glenda Maria
Machado de Oliveira Pinto, Assistente Simples: UNIÃO (PGU), Advogado: Dr. Daniel Costa
Reis, Embargado(a): INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL,
Advogado: Dr. René Dellagnezze, Advogado: Dr. Daniel Rodrigo Reis Castro, Decisão: por
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração. Observação 1: ausente, justificadamente, o
Exmo. Ministro Luiz José Dezena da Silva. Observação 2: juntará justificativa de voto
convergente o Exmo. Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Nada mais havendo a tratar, a
Excelentíssima Senhora Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente, agradecendo
aos Ministros, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Eveline de Andrade Oliveira e
Silva, Secretária-Geral Judiciária, lavrei esta Ata, que é assinada pela Excelentíssima Senhora
Ministra Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e por mim subscrita. Brasília, aos vinte
e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.
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