PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DIA 11/09/2018 - 1ª Turma

No dia 11 de setembro de 2018 (terça-feira), às 14 horas, foi
aberta a sessão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho
da Quarta Região, em sua sede na Avenida Praia de Belas,
1100, Sala 913, sob a Presidência do(a) Exmo(a).
Desembargador(a) ROSANE SERAFINI CASA NOVA.
Presentes os Exmos. Desembargadores LAÍS HELENA
JAEGER NICOTTI e FABIANO HOLZ BESERRA e a Exma.
Juíza Convocada MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO.
Compareceu, ainda, o Exmo. Desembargador MANUEL CID
JARDON, relatando processos nos quais se encontra
vinculado, comigo, Elizete de Fátima de Freitas Machado,
Secretária da 1ª Turma. Pela douta Procuradoria Regional do
Trabalho
compareceu
o(a)
Exmo(a).
Procurador(a)
CRISTIANO BOCORNY CORREA. Declarada aberta a
sessão e aprovada a ata da sessão anterior, inicialmente, a
Presidente saudou a nova colega de Turma, a Juíza Maria
Silvana Rotta Tedesco, e manifestou a certeza de que, pela
sua experiência junto ao primeiro grau e também com o seu
conhecimento jurídico, irá engrandecer as discussões dessa
Turma e seus acórdaos, e desejou que seja muito bem
vinda. Acrescentou ainda que não fará a despedida do
Desembargador Manuel Cid Jardón porque ele ainda irá
acompanhar outras sessões e a despedida ficará para o
momento oportuno. A seguir, passou a 1ª Turma a julgar os
processos que se encontravam em pauta - disponibilizada no
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 28 de
agosto de 2018 (terça-feira) e considerada publicada no dia
29 de agosto de 2018 (quarta-feira) - observada a ordem
prevista no artigo 94 do Regimento Interno. NADA MAIS
havendo, às 16 horas e 15 minutos, foi encerrada a sessão,
sendo lavrada a presente ata que vai devidamente datada e
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