PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DIA 05/08/2019 - Nº 15 - 2ª Turma
No dia 05 de agosto de 2019 (segunda-feira), às 00 horas, foi aberta a sessão da 2ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da Quarta Região, em sua sede na Avenida Praia de Belas, 1100, Sessão Virtual
((ambiente eletrônico não presencial de julgamentos de processos) com encerramento no dia 09 de agosto
de 2019 (sexta-feira) às 23h59min de acordo com a Resolução Administrativa nº 09/2018), estando no
exercício da Presidência o(a) Exmo(a). Desembargador(a) TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL. Presentes os
Exmos. Desembargadores MARCELO JOSÉ FERLIN D AMBROSO, BRÍGIDA JOAQUINA CHARÃO
BARCELOS, ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ relatando e compondo quorum em processos aos quais se
encontra vinculado, e nos impedimentos de integrante da Turma, MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO
relatando em processos aos quais se encontra vinculada, comigo, Helvio Muller Estivalete, Secretário da 2a.
Turma. Pela douta Procuradoria Regional do Trabalho compareceu o(a) Exmo(a). Procurador(a) DENISE
MARIA SCHELLENBERGER FERNANDES. Declarada aberta a sessão e aprovada a ata da sessão anterior,
passou a 2ª Turma a julgar os processos que se encontravam em pauta - disponibilizada no Diário Eletrônico da
Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 15 de julho de 2019 (segunda-feira) e considerada publicada no dia 16 de
julho de 2019 (terça-feira) - observada a ordem prevista no artigo 94 do Regimento Interno, bem como os
Embargos Declaratórios apresentados em mesa. Os processos com pedido de Sustentação Oral e
Preferência (art. 4º § 1º , incisos V e VI) foram adiados para a sessão presencial do dia 22 de agosto de
2019 (quinta-feira). NADA MAIS havendo, às 00 horas, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata
que vai devidamente datada e assinada. Porto Alegre, 05 de agosto de 2019 (segunda-feira).
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