PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ATA DIA 20/02/2020 - 7ª Turma - n. 02
No dia 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira), às 09 horas e 30 minutos, foi aberta a sessão da 7ª Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, em sua sede na Avenida Praia de Belas, 1100, Sala 912,
estando no exercício da Presidência o Exmo. Desembargador EMÍLIO PAPALÉO ZIN. Presentes os Exmos.
Desembargadores DENISE PACHECO, WILSON CARVALHO DIAS e o Exmo. Juiz Convocado JOE
ERNANDO DESZUTA, comigo, Magali Tasca, Secretária da 7ª Turma. Pela douta Procuradoria Regional do
Trabalho compareceu o Exmo. Procurador LUIZ FERNANDO MATHIAS VILAR. Declarada aberta a sessão, o
Exmo. Desembargador no exercício da Presidência cumprimentou todos presentes, saudando os magistrados, o
representante do Ministério Público do Trabalho, os servidores e os advogados, desejando que 2020 seja um
ano de profícuo trabalho e convívio fraterno, e que todos possam realizar um bom trabalho na busca dos
objetivos. A seguir, aprovadas as atas da sessão de 18 de dezembro de 2019 e da sessão virtual de 10 a 14 de
fevereiro de 2020, passou a 7ª Turma a julgar os processos que se encontravam em pauta - disponibilizada no
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) no dia 04 de fevereiro de 2020 (terça-feira) e considerada
publicada no dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira) - observada a ordem prevista no artigo 94 do Regimento
Interno. NADA MAIS havendo, às 12 horas e 36 minutos, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata
que vai devidamente datada e assinada. Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2020 (quinta-feira).
Magali Tasca
Secretária da 7ª Turma
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