PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA Nº 01 - SESSÃO DO DIA 22/02/2021 Individuais (2ª SDI)

2ª Seção de Dissídios

No dia 22 de fevereiro de 2021 (segunda-feira), às 14 horas, foi aberta a
sessão da 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do
Trabalho da Quarta Região, por videoconferência, sob a Presidência da
Exma. Desembargadora ROSANE SERAFINI CASA NOVA. Presentes os
Exmos. Desembargadores BEATRIZ RENCK, MARIA CRISTINA SCHAAN
FERREIRA, EMÍLIO PAPALÉO ZIN, ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ,
MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO, REJANE SOUZA PEDRA,
WILSON CARVALHO DIAS, MARIA MADALENA TELESCA e LAÍS
HELENA JAEGER NICOTTI e o Exmo. Juiz convocado RICARDO
FIOREZE. Presente ainda o Exmo. Juiz convocado CARLOS HENRIQUE
SELBACH para relatar processos. Comigo, Luciana Pfutz, Secretária da 2ª
Seção de Dissídios Individuais. Pela douta Procuradoria Regional do
Trabalho compareceu o Exmo. Procurador LOURENCO AGOSTINI DE
ANDRADE. Declarada aberta a sessão e aprovada a ata da sessão
anterior, do dia 11-12-2020, a Exma. Desembargadora ROSANE
SERAFINI CASA NOVA manifestou que em razão da pandemia da covid
19 estar muito presente, as sessões de julgamento deste ano de 2021
serão realizadas de forma telepresencial por algum tempo; agradeceu o
trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações SETIC, que tornou possível, e aos colegas e advogados pela adaptação,
que tem certeza que em 2021 terão um profícuo trabalho, assim como o
realizado em 2020; saudou a Exma. Desembargadora LAÍS HELENA
JAEGER NICOTTI, que passou a integrar a 2ª Seção de Dissídios
Individuais, mencionou que estão contentes com a vinda da Exma.
Desembargadora e que tem certeza de que S. Exa. engrandecerá as
decisões na 2ª SDI; despediu-se, ainda, com tristeza, do Exmo. Juiz
convocado CARLOS HENRIQUE SELBACH, que compareceu somente
para relatar processos a que está vinculado, declarou que é uma pena, pois
S. Exa. tem uma alegria incomparável, que torna as sessões mais
divertidas e que muito contribuiu com a 2ª SDI até então. Os demais
presentes somaram-se às manifestações da Exma. Desembargadora
Presidente. O Exmo. Juiz CARLOS HENRIQUE SELBACH agradeceu a
todos pelas menções carinhosas, se disse emocionado, agradeceu, em
especial, ao Exmo. Desembargador WILSON CARVALHO DIAS pelo
excelente curso ministrado sobre ações rescisórias e desejou boas-vindas
à Exma. Desembargadora LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI. A Exma.
Desembargadora
LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI, por sua vez,
agradeceu pelas homenagens, se disse muito feliz por estar na 2ª SDI e
somou-se às palavras dirigidas ao Exmo. Juiz CARLOS HENRIQUE
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SELBACH. Após, a 2ª Seção de Dissídios Individuais passou a julgar os
processos que se encontravam em pauta, disponibilizada no Diário
Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 1º de fevereiro de 2021
(segunda-feira) e considerada publicada no dia 03 de fevereiro de 2021
(quarta-feira), da pauta adicional, disponibilizada no Diário Eletrônico da
Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 09 de fevereiro de 2021 (terça-feira) e
considerada publicada no dia 10 de fevereiro de 2021 (quarta-feira), os os
da pauta adicional II, disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho (DEJT) no dia 10 de fevereiro de 2021 (quarta-feira) e
considerada publicada no dia 11 de fevereiro de 2021 (quinta-feira),
observada a ordem prevista no artigo 94 do Regimento Interno, bem como
os da pauta complementar e os apresentados em mesa. NADA MAIS
havendo, às 18 horas e 16 minutos, foi encerrada a sessão, sendo lavrada
a presente ata que vai devidamente datada e assinada. Porto Alegre, 22 de
fevereiro de 2021 (segunda-feira).
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