PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DIA 26/06/2019 - 1ª Turma
No dia 26 de junho de 2019 (quarta-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, FABIANO HOLZ BESERRA e ROSIUL
DE FREITAS AZAMBUJA. Compareceram, ainda, o Exmo.
Desembargador MANUEL CID JARDON e a Exma.
Desembargadora SIMONE MARIA NUNES, relatando
processos nos quais se encontram vinculados, comigo,
Adriano Possamai, Secretário da 1ª Turma. Pela douta
Procuradoria Regional do Trabalho compareceu o(a) Exmo(a).
Procurador(a) PAULO EDUARDO PINTO DE QUEIROZ.
Após declarada aberta a sessão, a Presidente fez saudações
a todos os presentes, em especial, ao novo colega de Turma,
o Juiz Convocado Rosiul de Freitas Azambuja. Manifestou a
enorme satisfação em tê-lo integrando a 1º Turma, com a
certeza de que, pelo seu grande conhecimento jurídico, irá
engrandecer as discussões nos processos desta Turma,
referiu, ainda, a grande satisfação em tê-lo como integrante da
lista de promoção por merecimento formalizada na última
Sessão do Órgão Especial deste Tribunal. Aprovada a ata da
sessão anterior, passou a 1ª Turma a julgar os processos que
se encontravam em pauta - disponibilizada no Diário Eletrônico
da Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 17 de junho de 2019
(segunda-feira) e considerada publicada no dia 18 de junho de
2019 (terça-feira) - observada a ordem prevista no artigo 94
do Regimento Interno. NADA MAIS havendo, às 17 horas e 09
minutos, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata
que vai devidamente datada e assinada. Porto Alegre, 26 de
junho de 2019 (quarta-feira).
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