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Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, reuniu-se a 
SEÇÃO ESPECIALIZADA II DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 7ª REGIÃO, EM SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL 
E TELEPRESENCIAL, sob a presidência da Excelentíssima 
Desembargadora do Trabalho Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque. 
Presentes os Excelentíssimos Desembargadores do Trabalho Francisco 
Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, Plauto Carneiro Porto, Jefferson 
Quesado Júnior, Francisco José Gomes da Silva e Emmanuel Teófilo 
Furtado. O Excelentíssimo Desembargador do Trabalho Clóvis Valença 
Alves Filho, em gozo de férias, compareceu à sessão para o julgamento dos 
processos de sua relatoria. Ausente, por motivo de férias, o Excelentíssimo 
Desembargador do Trabalho Durval César de Vasconcelos Maia. Presente, 
ainda, a Excelentíssima Representante do Ministério Público do Trabalho, 
Procuradora Natasha Campos Barroso Rebello, e, comigo, Ednevaldo 
Medeiros Pereira, Secretário do Tribunal Pleno e Seções Especializadas, foi 
aberta a sessão pela Presidência. Consigno, ainda, a presença dos nobres 
advogados Gilvan Melo Sousa, Pedro Pinheiro de Souza, Cinthia Meneses 
Maia, Thalita Costa, Deborah de Figueiredo Sátiro Lordão e Rafael Yepez 
do Lago, todos regularmente inscritos para a apresentação de defesa oral. 
Inicialmente, no horário das comunicações, a Presidente comunicou a todos 
que o Gabinete de Gestão e Monitoramento das Ações de Prevenção ao 
Covid-19, em reunião ocorrida na última sexta-feira, dia 23 de julho, 
deliberou pela deflagração, a partir de 2 de agosto de 2021, da terceira etapa 
do Plano de Retomada das Atividades Presenciais suspensas em razão da 
pandemia do Novo Coronavírus. Registrou, também, que o subprocurador-
geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, assumiu temporariamente o 
posto de procurador-geral do Trabalho, em razão da posse de Alberto Bastos 
Balazeiro no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Na 



sequência, os demais desembargadores e a procuradora do Trabalho 
presentes à sessão manifestaram seus cumprimentos de estilo. Sem mais 
comunicados, foi iniciada a apreciação dos processos judiciais eletrônicos 
incluídos em pauta, com preferência para o agravo de instrumento em agravo 
de petição 0000349-77.2019.5.07.0014, cujo julgamento havia sido adiado 
em sessão anterior, por motivo de pedido de vista formulado pelo 
Desembargador Jefferson Quesado Júnior. Após a leitura do voto do 
eminente magistrado, o julgamento do feito restou mais uma vez adiado para 
sessão subsequente, em face de novo requerimento de vista dos autos, desta 
feita manifestado pelo Desembargador Plauto Carneiro Porto. Também 
tiveram o julgamento adiado, em razão de pedido de vista, os processos 
0000041-58.2021.5.07.0018 e 0000698-53.2018.5.07.0002. Adiada, ainda, a 
apreciação dos feitos 0000149-44.2017.5.07.0013, 0001195-
71.2018.5.07.0033 e 0002857-54.2019.5.07.0027, em virtude das férias do 
relator. Registro, outrossim, a ausência de quórum mínimo para o julgamento 
dos processos 0000114-11.2018.5.07.0026 e 0000223-91.2018.5.07.0004, 
razão pela qual restaram para sessão futura. O processo 0001744-
81.2018.5.07.0033 foi retirado de pauta pela relatora para reexame dos autos. 
Os demais processos pautados foram julgados. Consigno, ainda, que a 
presente sessão foi gravada e o conteúdo do vídeo com a íntegra das votações 
está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=HKDShzxcwuQ ou 
por intermédio do site deste Tribunal no menu “Transparência – Gestão 
Judiciária – Sessões de Julgamento – Atas, Áudios e Vídeos”. Ao final, 
exaurida a pauta e nada mais havendo a deliberar, a Presidente agradeceu a 
todos e declarou encerrada a presente sessão e, para constar, eu, 
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA, Secretário do Tribunal Pleno e 
Seções Especializadas, lavrei a presente ata. 


