PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DIA 17/12/2020 - 11ª Turma
No dia 17 de dezembro de 2020 (quinta-feira), às 14 horas, foi aberta a sessão da 11ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da Quarta Região, Vídeoconferência, sob a Presidência do(a) Exmo(a).
Desembargador(a) FLÁVIA LORENA PACHECO. Presentes os Exmos. Desembargadores VANIA MATTOS,
RICARDO FIOREZE, ROGER BALLEJO VILLARINHO, ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA, CARLOS ALBERTO
MAY, comigo, Paulo Eduardo Vieira Correa, Secretário da 11a. Turma.. Pela douta Procuradoria Regional do
Trabalho compareceu o(a) Exmo(a). Procurador(a) LOURENÇO AGOSTINI DE ANDRADE. Declarada aberta
a sessão e aprovada a ata da sessão anterior, a Presidente parabenizou o Exmo. Juiz Carlos Alberto May
pela sua nomeação como Desembargador do Tribunal. Registrou que esta seria a última sessão do ano de
2020 e agradeceu o empenho e dedicação de todos: Magistrados, servidores e advogados para que fosse
possível a prestação jurisdicional, não obstante todas as dificuldades advindas da Pandemia Covid-19, num
ano caracterizado por dificuldades, um ano sombrio , porém, depois do inverno vem a primavera, sendo
assim, desejou que ano de 2021 seja a nossa primavera. Desejou Boas Festas a todos. A Exma. Desa. Vania
Cunha Mattos pediu a palavra e reforçou o coro de homenagens dizendo qie se a Turma produziu em números
satisfatórios de julgados foi porque teve o comando e a gestão competente da Presidente. A seguir, passou a
11ª Turma a julgar os processos que se encontravam em pauta - disponibilizada no Diário Eletrônico da
Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 20 de novembro de 2020 (sexta-feira) e considerada publicada no dia 23 de
novembro de 2020 (segunda-feira) - observada a ordem prevista no artigo 94 do Regimento Interno. NADA
MAIS havendo, às 17 horas e 15 minutos, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que vai
devidamente datada e assinada. Porto Alegre, 17 de dezembro de 2020 (quinta-feira).
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