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ELEIÇÃO HISTÓRICA
“Sou juiz do Trabalho 
e fui consultado sobre 
quem eu gostaria que 
fosse presidente do 
meu Tribunal”

Campanha da AMATRA IV levou 
à mudança democrática sem 
precedentes no Judiciário, 
fazendo com que a voz do  
1º grau fosse ouvida na eleição 
da nova administração do Tribunal 
Regional do Trabalho

Edição 
Especial
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MATÉRIA DE CAPA
Na vanguarda: a trajetória da campanha da AMATRA IV que culminou na consulta ao 1º grau

OPINIÕES
Manifestações destacam o caráter democrático das eleições da 4ª Região

ENTREVISTA
O que pensa a desembargadora Cleusa Regina Halfen, eleita presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho em pleito aclamado como histórico
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Tribunal Pleno do TRT4 desempenhou papel fundamental para que a consulta ao 1º grau se tornasse realidade
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Nós já votamos para presidente.
E agora?

Este editorial poderia recair, facilmente, para a louvação das graças 
alcançadas. Um relato autoelogioso de como os juízes da 4ª Região 
conseguiram o que (quase) toda a magistratura desejava e pouquíssimos 
acreditam possível. De forma implícita, as matérias que compõem esta 
revista cumprem este papel. Eu não cumpriria o meu, entretanto, se me 
deixasse levar pelo confortável comentário ao sucesso desta empreitada.

A democracia não é feita de grandes vitórias. Melhor, ela é feita, 
também, de grandes vitórias. Mas a sua vida, o seu desenvolvimento e a 
sua consolidação estão na sua prática cotidiana. Falar em democracia é 
fácil e simpático; o exercício da democracia é muito, muito trabalhoso.

Dúvidas, problemas, incompreensões e divergências surgirão entre 
os juízes de primeiro grau, entre estes e o Tribunal e entre os juízes do 
segundo grau. Escolher os dirigentes não significa que eles agirão 
como projetávamos. Aliás, consideradas as diferenças de personalidade, 
ideologia e formação, seria impossível a qualquer dirigente corresponder 
ao conjunto das expectativas do nosso variado colégio eleitoral. Estas 
diferenças, no entanto, podem e devem ser superadas com base no diálogo 
e na compreensão, sem rupturas institucionais e radicalismos. De nada 
valerá o passo de ontem se pularmos amanhã para trás. 

A consolidação do processo que iniciamos necessita de refinamentos. 
O primeiro, a instituição de voto aberto, e não secreto, pelos juízes do TRT. 
O segundo, a apresentação, pelos futuros candidatos, dos seus respectivos 
planos de governo, dado essencial para a realização de uma escolha (mais) 
objetiva pelos eleitores e marco de vinculação da administração a ideias 
básicas, prévias e públicas. 

Levantando a cabeça do nosso umbigo, diversos são os desafios a serem 
enfrentados nacionalmente. Na pauta corporativa, impende encontrar 
uma solução permanente e inclusiva, ou seja, que abarque os aposentados 
presentes e futuros, para a nossa remuneração. O sistema anual de reajuste, 
que é um dos fundamentos lógicos do sistema de subsídio, não se mostrou 
eficaz, ante o total desrespeito dos demais Poderes e da leniência do STF. 
Sem este fundamento, não há sentido em manter um sistema que somente 
nos impõe o fardo de servir como freio para contenção das despesas 
públicas. Afora isso, pendem de regulamentação as próprias eleições 
diretas, a definição de regras claras para promoções por merecimento, a 
ampliação da estrutura física e de pessoal dos Tribunais e assim por diante. 

Fora do campo corporativo, não cessam as tentativas de diminuir 
a força, importância e eficácia do Direito do Trabalho ou tolher a ação 
da Justiça do Trabalho. Convivemos, há alguns meses, com a ameaça 
do projeto de lei que “regulamenta” a terceirização e desregulamenta 
o mundo do trabalho centrado na dignidade da pessoa humana. Afora 
ele, há diversas propostas de tolher e ou esvaziar o conceito de trabalho 
escravo, entre outras iniciativas nefastas.

Meus amigos. Durmamos, hoje, com o sentimento de dever cumprido. 
Esta edição deve ser por todos guardada, senão na estante, como um 
documento vivo na memória. A prova de que podemos fazer mais e melhor.

Amanhã, quando acordarmos, é outro dia de trabalho. 
Abraço.

Daniel Souza de Nonohay
Presidente da AMATRA IV

Editorial
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Eleições do TRT4: 
saiba mais sobre a trajetória 

do movimento que culminou na 
consulta inédita ao 1º grau

Não há precedentes, no Poder Judiciário, de abertura democrática semelhante

Pelas Eleições Diretas: a campanha deflagrada esteve de acordo com 
tese de autoria da AMATRA IV aprovada no 16º Congresso Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Conamat), realizado em maio de 
2012 na cidade de João Pessoa (PB). 

Em junho do mesmo ano, 
por ocasião de sua posse, o presidente 
da AMATRA IV, Daniel Nonohay, 
entregou à então presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região (TRT4), desembargadora 
Maria Helena Mallmann, documento 
que reivindicava a mudança nos 
critérios eleitorais. No texto, era 
referido que a implementação da 
proposta sintonizava a organização 
administrativa do Poder Judiciário 
com o espírito da Constituição 
Federal. 

Esta meta, da democratização, 
da eleição direta dos cargos diretivos 

do TRT4 por todos os juízes, sempre foi uma das principais bandeiras da 
atual diretoria da Associação (foto acima). 

Em setembro de 2012, durante encontro institucional do TRT4, na 
cidade gaúcha de Bento Gonçalves, a AMATRA deu início oficial à campanha 
das Diretas Já. Neste sentido, a entidade promoveu a entrega, a todos os 
magistrados que participaram da atividade, de exemplares de sua revista - 
na qual o tema das eleições era tratado (veja capa ao lado). Em cada edição, 
estava encartado um botom com a mensagem Quero Votar! Diretas Já!

Na ocasião, a AMATRA IV também distribuiu um folder com informações 
sobre o “Showmício” (gratuito e aberto ao público) que seria realizado pela 
entidade no mês de outubro. O objetivo do evento era dar visibilidade à 
campanha e expor seu propósito à população.

Revista Nacional
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O Showmício das Diretas nos Tribunais, realizado em 5 de outubro 
de 2012, lotou o Teatro do Bourbon Country (espaço que é referência 
no circuito cultural de Porto Alegre), configurando-se numa iniciativa 
de sucesso. Mais de quinhentas pessoas participaram da promoção que 
cumpriu seu objetivo de “falar” ao público em geral sobre a tão sonhada 
democracia no Poder Judiciário. O início da programação foi marcado por 
um breve discurso do presidente da AMATRA IV, Daniel Nonohay, no qual ele 
deixou claro que a medida iria trazer transformações benéficas não apenas 
aos diretamente envolvidos na mudança, mas também para a sociedade. 
Neste sentido, o dirigente frisou que a ausência de participação dos juízes de 
1º grau no processo de eleição, exatamente aqueles que estão em contato 
com as partes e procuradores, causa enorme espanto. “Pois são eles que, 
em suas audiências, em seus gabinetes, nos corredores dos fóruns, ouvem 
diretamente as queixas, as críticas e os elogios da sociedade”, referiu. Com 
esta ação, a entidade avançou mais um passo em sua campanha pelas 
eleições diretas.

O movimento iniciado pela Associação e as diversas atividades 
promovidas em prol das eleições diretas ganharam ampla atenção da 

imprensa, o que repercutiu em presença constante da 
AMATRA na mídia. Com isso, o assunto passou a ser 
de conhecimento da sociedade. Na foto, o presidente 
Daniel Nonohay é entrevistado no programa Esfera 
Pública, apresentado pelos jornalistas Juremir 
Machado da Silva e Taline Opptiz na Rádio Guaíba 
em  outubro de 2012. Por mais de uma hora, o 
dirigente falou a respeito da campanha e mencionou as 
razões da iniciativa ser de interesse público, lembrando 
que as eleições diretas terão impacto na melhoria da 
administração dos Tribunais e na maior transparência 
das ações do Poder Judiciário brasileiro.
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No dia 13 de dezembro de 2012, o TRT4 comunicou à Associação 
ter analisado o requerimento (de autoria da AMATRA IV e entregue ao 
Tribunal em junho daquele ano) no qual foi solicitada a alteração do caput e 
do parágrafo 5º do artigo 16 do Regimento Interno do Tribunal. 

No documento endereçado à Associação (imagem ao lado), a presidente 
da Comissão de Regimento Interno, desembargadora Rosane Serafini Casa 
Nova, explicava que foi aprovado o sobrestamento do pedido para aprofundar 
as discussões, bem como a criação de uma outra comissão, no âmbito do 
próprio TRT4, para realizar estudos sobre a matéria e acompanhar o andamento 
das Propostas de Emenda à Constituição em trâmite no Senado Federal (PEC 
nº 97/2011) e na Câmara dos Deputados (PEC nº 187/2012), ambas relativas 
ao tema. Foi sugerida também a formalização de convite à AMATRA IV no 
sentido de que houvesse a formação de uma comissão mista de estudo sobre 
o processo eleitoral.

No curso de 2013, em diversas reuniões da Comissão do TRT4 
(formada para estudar a reivindicação da AMATRA de alterar o Regimento 
Interno do Tribunal) foi definido um modelo de consenso. A proposta nascida 
dessa Comissão teve por meta viabilizar a participação de todos os juízes 
no processo de escolha dos dirigentes  e também impossibilitar possíveis 
questionamentos sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade do modelo 
a ser adotado.  

O grupo que trabalhou neste sentido foi constituído por cinco 
desembargadores (fotos) – Rosane Serafini Casa Nova (que atuou como 
presidente da Comissão), Ana Luiza Heineck Kruse, Ricardo Carvalho 
Fraga, José Felipe Ledur e Clóvis Fernando Schuch Santos – e também pelo 
presidente da AMATRA IV, juiz do Trabalho Daniel Nonohay.

Um avanço muito importante para o Judiciário
“Foi com grande satisfação que integrei a Comissão do Tribunal que 

estudou a proposta da AMATRA de participação e voto de todos os magistrados 
na eleição para os cargos diretivos do TRT4.  Creio que a abertura democrática 
conquistada a partir da iniciativa da Associação (e que culminou na consulta 
ao 1º grau) é um avanço muito 
importante para o Judiciário 
e, consequentemente, para 
os próprios jurisdicionados. 
Estamos todos de parabéns 
neste pioneirismo, AMATRA 
e TRT, pois, ao abrir espaço 
para conhecer a opinião 
dos juízes no que se refere à 
eleição, damos voz àqueles 
que estão em contato direto 
com as partes do processo. 
Com isso, tornamos a justiça mais democrática e transparente, garantindo 
maior eficiência e melhor prestação jurisdicional à sociedade brasileira”.  

Clóvis Fernando Schuch Santos
Desembargador do TRT4 e ex-presidente da AMATRA IV
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Matéria de capa
                        PODER JUDICIÁRIO  

                        JUSTIÇA DO TRABALHO 

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

CERTIDÃO E TERMO DE CONCLUSÃO 

De ordem da Exma. Presidente da Comissão de Regimento Interno, Desa. 

Rosane Serafini Casa Nova, certifico que no dia 19.11.2012, às 14h, na sala 

multiúso do Prédio-sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, foi 

realizada reunião institucional dos Desembargadores e Juízes Convocados do 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 

Certifico, ainda, que, analisando o requerimento da AMATRA IV de 

alteração do caput e do parágrafo 5º do artigo 16 do RI, para que a eleição para os 

cargos de direção do Tribunal conte com a participação e voto de todos os juízes 

integrantes da Justiça do Trabalho na 4ª Região, foi aprovado o sobrestamento do 

pedido para aprofundar as discussões e a criação de uma Comissão no âmbito do 

TRT4, a ser composta pelos integrantes da Comissão de Regimento Interno e pelos 

Desembargadores José Felipe Ledur e Clóvis Fernando Schuch Santos, para realizar 

estudos sobre a matéria e para acompanhar o andamento das Propostas de Emenda à 

Constituição em trâmite no Senado Federal (PEC nº 97/2011) e na Câmara dos 

Deputados (PEC nº 187/2012). Foi sugerida também a formalização de convite à 

AMATRA IV para propor a formação de uma comissão mista para atuação conjunta. 

Faço concluso o presente expediente à Exma. Desa. Rosane Serafini Casa 

Nova, Presidente da Comissão de Regimento Interno do TRT4. 

Porto Alegre, 13.12.2012. 

Ana Luisa Johann Leal, 
Assistente de Gabinete. 
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Rosane Serafini Casa Nova

Ricardo Carvalho Fraga

Ana Luiza Heineck Kruse

José Felipe Ledur
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Em 6 de setembro: AMATRA acompanhou 
a votação do Tribunal Pleno

Na mesma data, associados 
comemoraram a decisão em almoço na 
sede da entidade
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No dia 6 de setembro de 2013, os desembargadores que 
compõem o Tribunal Pleno do TRT4 decidiram acatar a proposta da AMATRA 
IV no sentido de que fosse realizada uma consulta institucional aos juízes 
sobre quem estes escolheriam para os cargos diretivos. A sugestão foi levada 
ao Pleno pela comissão constituída especialmente para tratar do tema. 

A mudança resultou numa inovação sem precedentes nos procedimentos 
de definição da administração de um Tribunal no Brasil. 

Na data, ficou acertado que os juízes escolheriam dois nomes (entre 
os cinco candidatos indicados pelo TRT) para os cargos de presidente e vice, 
e também dois nomes para as funções de diretor e vice-diretor da Escola 
Judicial.

O processo de consulta foi conduzido por uma comissão formada pelos 
desembargadores Juraci Galvão Júnior e Rosane Serafini Casa Nova, e o 
presidente da AMATRA IV, juiz Daniel Nonohay.

De 23 a 25 de setembro, os juízes votaram eletronicamente nos 
candidatos de sua escolha. 

No dia 26 de setembro, restou finalizado o processo de consulta 
aos juízes do 1º grau da Justiça do Trabalho da 4ª Região sobre o nome dos 
candidatos que estes indicavam para os cargos de presidente e vice do TRT4, 
bem como para os postos de diretor e vice da Escola Judicial. Participaram 
deste processo 206 juízes (entre os 239 aptos a votar), sendo obtidos os 
seguintes resultados.

Consulta para administração do TRT (ordem decrescente de votos)
166 votos ______________ Cleusa Regina Halfen
127 votos ______________ Ana Luiza Heineck Kruse
Demais candidatos somaram 111 votos
Votos em branco _________ 8

Consulta para direção da Escola Judicial (ordem decrescente de votos)
137 votos ______________ José Felipe Ledur 
108 votos ______________ Alexandre Corrêa da Cruz 
Demais candidatos somaram 163 votos
Votos em branco _________ 4

Cada juiz poderia indicar dois magistrados 
(tanto para administração do TRT quanto 
para a diretoria da Escola Judicial)
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Voto na urna - nova administração do 
TRT4 foi eleita em 4 de outubro
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Presidente e vice- presidente: 
Cleusa Regina Halfen e Ana Luiza Heineck Kruse

Corregedora e vice-corregedora: 
Beatriz Renck e Carmen Izabel Centena Gonzalez

Diretor e vice da Escola Judicial: 
José Felipe Ledur e Alexandre Corrêa da Cruz

No dia 4 de outubro de 2013, os 48 desembargadores do 
Tribunal Pleno votaram e definiram os nomes dos componentes da nova 
administração do TRT4.

Afora os nomes eleitos para a Corregedoria, que não fizeram 
parte da consulta aos juízes, os demais quatro nomes escolhidos pelos 
desembargadores foram os mesmos que receberam o maior número de 
votos quando da consulta feita ao 1º grau em setembro. 

Assim, com a votação oficial do 2º grau, e a preferência do 1º grau, a 
nova administração do TRT4 para o biênio 2014/2015 ficou assim definida: 
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“Esta mudança tem enorme significado para a magistratura brasileira, 
pois, pela primeira vez, foi tornada concreta a possibilidade de que todos 
os juízes tenham voz no momento de escolha dos seus representantes 
à frente de um Tribunal”, comemora o presidente da AMATRA IV, Daniel 
Nonohay. Segundo o dirigente, é necessário destacar ainda a postura dos 
desembargadores do TRT4 que compreenderam a urgência de estabelecer 
novos ares neste processo eleitoral, numa atitude extremamente coerente 
com o amadurecimento da democracia no País.

A posse dos eleitos por esta forma sem precedentes no Poder Judiciário 
aconteceu em 13 de dezembro de 2013.

Em 4 de outubro - desembargadora Cleusa 
Halfen, presidente eleita do TRT4, recebe os 
cumprimentos do presidente da AMATRA IV, 
Daniel Nonohay
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Os desembargadores José Felipe Ledur e 
Alexandre Corrêa da Cruz foram os eleitos 
para os cargos de diretor e de vice-diretor 
da Escola Judicial do TRT4

As quatro mulheres que compõem a nova 
administração do TRT4 (gestão 2014-
2015): Beatriz Renck (corregedora), Cleusa 
Regina Halfen (presidente), Ana Luiza 
Heineck Kruse  (vice-presidente) e Carmen 
Izabel Centena Gonzalez (vice-corregedora)
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Manifestações destacam 
o caráter democrático da atitude 

pioneira da 4ª Região
“Essa iniciativa 
inédita novamente 
prova que a 
democracia, 
ao contrário 
do que muitos 
equivocadamente 
poderiam pensar, é 
plenamente viável, 
e porque não 
dizer essencial, no 
âmbito do Poder 
Judiciário”.
Leia a seguir 
esta opinião 
da presidente 
do TRT4, Maria 
Helena Mallmann, 
e outras 
manifestações 
sobre a consulta 
inédita ao 1º grau 
na 4ª Região. 

A democratização do Poder 
Judiciário, tanto no aspecto externo 
quanto no interno, é um dos mais 
importantes desafios do Estado 
Democrático de Direito. Ciente de 
que a democracia é um elemento que 
deve permear o ânimo da sociedade 
em todo e qualquer aspecto no 
qual o poder é exercido, o Tribunal 
Regional da 4ª Região se destaca 
na persecução deste objetivo por 
meio de práticas institucionais 
inovadoras, as quais têm redundado 
em excelentes resultados na sua 
gestão administrativa e na mudança 
de cultura entre seus integrantes. 
Uma dessas práticas, senão a mais 
importante delas, é a consulta 
prévia não vinculativa aos juízes 
para a eleição de presidente e vice-
presidente do Tribunal, e de diretor e 
vice-diretor da Escola Judicial.

O resultado da recente eleição 

que definiu a Administração do 
TRT da 4ª Região para o biênio 
2014/2015 demonstrou o acerto 
em franquear aos magistrados de 
primeiro grau a oportunidade de 
colaborarem no processo eleitoral, 
bem como corroborou, mais uma 
vez, o pioneirismo que caracteriza 
nosso Tribunal em nível nacional. Ao 
atender a solicitação da AMATRA IV, o 
TRT4 foi o primeiro tribunal brasileiro 
a promover uma consulta aos 
magistrados de primeiro grau quanto 
a suas preferências para formação da 
nova Administração.

A intenção dessa consulta foi 
justamente buscar que o resultado 
do pleito pudesse, de algum modo, 
refletir e assegurar a expectativa 
não só dos magistrados com direito 
a voto no processo, mas também de 
todos os demais juízes que fazem 
parte do TRT4, aproximando o colégio 

eleitoral, por via oblíqua, do próprio 
jurisdicionado.

Es sa  in i c ia t i va  inéd i ta 
novamente prova que a democracia, 
ao contrário do que muitos 
equivocadamente poderiam pensar, 
é plenamente viável, e porque não 
dizer essencial, no âmbito do Poder 
Judiciário.

Por essa razão é que se faz 
necessário fomentarmos uma 
cultura democrática no âmbito do 
Judiciário Trabalhista, com o objetivo 
de que esse processo contínuo seja 
capaz não só de alterar as estruturas 
hoje estabelecidas, mas também 
de renová-las, oxigená-las, sempre 
reafirmando seu papel de instrumento 
de integração e estabilização social.

MARIA HELENA MALLMANN
PRESIDENTE DO TRT4
(Gestão 2011/2013)
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É uma decisão histórica que representa precedente de fundamental 
importância para o processo de democratização do Poder Judiciário. Trata-
se de homenagear a Constituição Federal que tem entre seus princípios a 
participação democrática. 

A democratização dos tribunais brasileiros deve começar internamente, 
o que colaborará para o aprimoramento da gestão e da própria prestação 
jurisdicional.

Neste sentido, mais uma vez, é um tribunal trabalhista que dá o 
primeiro e decisivo passo à frente, entendendo que a democratização do 
Judiciário passa, também, pela sua política interna.

PAULO LUIZ SCHMIDT
PRESIDENTE DA ANAMATRA

Não há dúvida de que se trata de fato exemplar que vai mudar 
completamente a realidade do Poder Judiciário no Brasil. E nossa AMATRA 
IV é pioneira, assim como é o nosso Tribunal. A utopia de termos eleições 
diretas estava prevista no programa das chapas que se inscreviam para 
disputar a eleição da AMATRA IV, inclusive da minha gestão. Contudo, em 
lance bem sucedido e muito bem pensado, o presidente Daniel Nonohay, 
no momento da sua posse, entregou formalmente à presidente Maria 
Helena Mallmann o requerimento pleiteando eleições diretas. 

Esse gesto, mais do que simbólico, calou fundo em todos nós, e 
especialmente nos colegas desembargadores. Daí em diante estabeleceu-se 
um amplo e democrático diálogo, que resultou na consulta a todos os juízes. 

Emocionado, presenciei os colegas do segundo grau votando 
para presidente do TRT4 conforme o resultado da consulta realizada, 
respeitando a escolha dos juízes de primeiro grau. Dia histórico para ser 
comemorado por todos nós. Exemplo para todos os demais Tribunais do 
País. Sinal claro para que o Congresso Nacional avance nesse campo e 
aprove os projetos que estabelecem eleições diretas nos Tribunais.

Em 1987, a Ajuris  ajudou a escrever a história do país, ao encaminhar 
75 propostas para a Constituinte. Muitas delas foram aceitas, outras 
continuaram a aguardar o momento de obter a adesão da sociedade.

Entre estas, uma estava escrita deste modo: “Manter íntegra a 
competência dos Tribunais de eleger seus presidentes e demais titulares 
de sua direção, facultada a eleição direta pelo voto de todos os juízes 
vitalícios em atividade na respectiva função”.

 Hoje, a AMATRA IV e o TRT4 seguem a escrever essa história, 
mostrando, de modo pioneiro, que magistrados de primeiro e segundo 
graus podem exercer juntos o direito de elegerem a direção dos 
tribunais.

PIO GIOVANI DRESCH
PRESIDENTE DA AJURIS
(Gestão 2012/2013)

LUIZ ANTONIO COLUSSI
EX-PRESIDENTE E ATUAL DIRETOR DA AMATRA IV
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Com um sorriso constante no rosto e fala determinada, a desembargadora 
Cleusa Regina Halfen foi eleita presidente do TRT4, no dia 4 de outubro de 
2013, em pleito aclamado como histórico. Isso encontra respaldo no fato de, 
pela primeira vez, um Tribunal brasileiro ter definido o nome de seu dirigente 
máximo levando em conta a escolha dos magistrados do 1º e 2º graus, ou seja, 
de juízes e desembargadores. Certa de que esse momento traz ares democráticos 
inéditos ao Judiciário brasileiro, a magistrada ressalta nesta entrevista as 
nuances especiais de sua eleição. Nas próximas páginas, a dirigente fala ainda 
sobre os desafios que a esperam à frente de uma instituição pública que tem 
dotação orçamentária anual de mais de R$ 1 bilhão (dado de 2013) e conta 
com 3.350 servidores ativos, 247 juízes (240 providos) e 48 desembargadores.

Com o amplo respaldo da 
magistratura da 4ª Região

Entrevista
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Essa eleição, por ter contado com a consulta ao 1º grau em setembro, que 
também resultou na indicação do seu nome para presidente, tem um significado 
particular para a senhora?

Primeiro, foi um momento histórico, que reafirma a característica pioneira da Justiça 
do Trabalho do Rio Grande do Sul, porquanto essa eleição foi um processo inédito no País. 
Em diversos aspectos e temas, temos sido pioneiros. E esse assunto é relevante para a 
justiça inteira, visto que todo Judiciário brasileiro sai ganhando com o que ocorreu, pois, 
como a escolha dos juízes do primeiro grau foi chancelada pelo segundo grau, a eleição 
acabou sendo validada. Além disso, outro passo importante, foi o fato de ficar garantida, 
no próprio Regimento Interno do Tribunal, a consulta ao primeiro grau nas próximas 
eleições. Acredito que tudo isso provavelmente favoreça a evolução desse tema. Demos 
o primeiro passo, e dele já resultou todo esse ganho. Fomos coerentes e democráticos, o 
que me deixa extremamente feliz. 

O fato da atual presidente do TRT4 ter sido a corregedora na gestão anterior 
não parece ser algo comum em tribunais, como a senhora avalia esse passo?  

Acredito que uma série de fatores contribuiu para isso, entre eles, o modo como 
conduzi meu trabalho na Corregedoria. Trabalhei bastante na construção de um diálogo 
franco e tive uma interlocução muito boa, na medida em que os colegas também se 
mostraram colaboradores e solidários. Contudo, não foi só isso. Tive muita cooperação 
e senti o envolvimento do primeiro grau na minha eleição. Acredito que os juízes estão 
realmente preocupados com os problemas institucionais da 4ª Região e percebo que, 
justamente por isso, mais suscetíveis a olhar as nossas questões em âmbito geral. Parece-
me que, em períodos anteriores, os colegas pensavam de maneira mais individualista 
e, hoje em dia, noto que há maior solidariedade entre eles. Na minha passagem pela 
Corregedoria, várias vezes, colegas se ofereceram para colaborar, realizando audiências 
ou auxiliando outros juízes que estavam com problemas de doença, por exemplo. O 
companheirismo foi característica marcante entre os magistrados de primeira instância.

Mas, em sua opinião, quais as características predominantes de seu trabalho 
que permitiram essa ampla aceitação? 

As coisas não se complicam pelo que se diz, mas como se diz. Isso ficou bem claro 
pra mim nesse tempo em que estive à frente da Corregedoria do TRT4, pois jamais me 
furtei de tratar com os colegas sobre os nossos problemas, tais como o resíduo alto e as 
pautas demoradas, entre outros. Ou seja, sempre pontuei claramente as dificuldades da 
nossa Região. Contudo, sempre soube também que problemas como limitação de pessoal, 
de juízes e de outras ordens, que se arrastam há muitos anos, fazem com que as questões 
tenham que ser resolvidas aos poucos, pois é impossível obter soluções imediatas para todos 
os temas e cada magistrado que assume a Corregedoria avança um pouco nessa estrada.

As dificuldades são grandes e as carências foram muitas. No entanto, acredito que 
o resultado do nosso trabalho na Corregedoria foi positivo, muito mais por conta da 
colaboração e do empenho dos colegas, do que propriamente pela minha atuação. Creio, 
obviamente, que minha participação foi importante, porém, não determinou os resultados 
obtidos. Sinto-me gratificada por saber que existe esse empenho, essa visão de conjunto 
de parte dos meus colegas.E
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Além dessa atenção ao discurso, o que mais a distinguiu na experiência 
anterior e que pode somar positivamente no desempenho da sua presidência?

Diplomacia, cuidado e atenção, que são necessários quando se lida com autoridades. 
Não posso desprestigiar a autoridade dos juízes, porém, preciso resolver problemas que 
são institucionais, para os quais careço da colaboração dos magistrados. É aí que entra 
a diplomacia, de como enfrentar e equacionar esses problemas, de como conduzir esse 
processo, pois não adianta apenas criticar e impor soluções. Penso que se deve tratar 
essa questão de maneira natural, não escondendo a gravidade dos problemas, mas 
buscando soluções viáveis. Além disso, reputo importante o conhecimento do primeiro 
grau de jurisdição para o exercício da presidência do TRT, porque permite avaliar as 
exatas condições em que os juízes estão trabalhando, o que facilita a tomada de 
decisões, a meu ver. 

A senhora imaginava todas estas conquistas quando iniciou sua carreira 
como pretora no Tribunal de Justiça gaúcho? 

Jamais. Supunha que chegar ao segundo grau na Justiça do Trabalho seria muito 
difícil, pois recusei muitas promoções, no início da carreira, por ter filhas pequenas 
e por viver em uma época em que as vagas nas chamadas Juntas de Conciliação 
e Julgamento, como eram conhecidas as Varas do Trabalho, surgiam apenas em 
municípios bem distantes de Porto Alegre. E, por conta de minha condição pessoal, de 
mãe e profissional, precisei fazer escolhas, e também não tive tempo para participar 
ativamente da vida associativa na Amatra. Com isso, acabei optando por conciliar as 
duas áreas (trabalho e família), e não me arrependo. Nunca pensei que essa escolha 
fosse um demérito na minha carreira na magistratura. Mas, com a extinção dos juízes 
classistas, foram abertas várias vagas no segundo grau e uma delas me coube. A 
partir daí, as coisas tomaram outro rumo e a vida, por caminhos diversos, levou-me a 
percorrer uma trajetória diferente daquela que imaginei no início da minha carreira 
na magistratura.  

Em sua análise, quais serão seus principais focos de trabalho na presidência 
do TRT4? 

Destaco a implantação do Processo Judicial Eletrônico, que é uma mudança de 
paradigma, para o qual precisamos dar muita atenção, de modo que os juízes e os 
servidores tenham mais facilidade para trabalhar com essa nova ferramenta. Manter e 
ampliar a participação dos magistrados e servidores, nos moldes do que já é feito por 
meio do Fórum de Relações Administrativas do TRT4. E renegociar os convênios com as 
instituições bancárias a fim de angariar recursos para construir prédios novos na nossa 
Região. O prédio do Foro de Porto Alegre, por exemplo, está precisando de reparos. 
Também é importante lutar por mais cargos e funções. Sei que o processo administrativo 
é burocratizado e lento, por isso, é necessário começar essa longa caminhada. Mesmo 
que eu não transforme esse sonho em realidade, preciso dar os primeiros passos para 
que outro colega que me suceda consiga fazê-lo. 

Para encerrar, a eleição direta, com voto de todos os juízes, seria uma 
realidade possível para quando?E
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Isso não é decisão que caiba à presidente, tampouco à administração do Tribunal, 
mas faz parte do processo eletivo que começou com a consulta aos juízes. Imagino que 
isso vai nos levar, também de forma pioneira, às eleições diretas num futuro próximo. 
É o caminho natural, na minha opinião. Todavia, não se pode estabelecer um prazo 
para que isso ocorra, depende da mobilização da própria categoria, da avaliação feita e 
do encaminhamento que for dado. Essa causa tem a minha simpatia e acredito que o 
avanço da democracia não se pode conter.
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Cleusa Regina Halfen
Desembargadora Federal do Trabalho. Graduou-se em Ciências Jurídicas e 

Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, cidade onde nasceu. Pós-graduou-se 
em Direitos Humanos e Fundamentais e as Relações de Trabalho pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Exerceu o cargo de Pretora do Tribunal 
de Justiça do Estado do RS. No Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ingressou 
como servidora. Após, tomou posse como Juíza do Trabalho Substituta. Em 1986, foi 
promovida a Juíza do Trabalho Presidente, sendo titular das Varas do Trabalho de 
Uruguaiana (1986/1987), São Jerônimo (1987/1990), Viamão (1990/1997), 15ª de 
Porto Alegre (1997/1998) e 11ª de Porto Alegre (1998/2001). Nomeada para o Tribunal 
em 2001, passou a integrar a 3ª e a 8ª Turmas, a 1ª Seção de Dissídios Individuais e 
a Seção de Dissídios Coletivos. Foi Ouvidora no período 2008/2010 e Diretora da 
Escola Judicial durante o ano de 2011. Em 9 de dezembro de 2011, tomou posse como 
Corregedora Regional (biênio 2011/2013). Assumiu a presidência do TRT4 em 13 de 
dezembro de 2013.
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