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Aos catorze dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, na sala de reuniões da Presidência do Tribunal
Regional  do  Trabalho  da  Décima  Região,  reuniram-se,  às  dez  horas  e  nove  minutos,  a
Excelentíssima  Desembargadora  Coordenadora  do  Comitê,  Cilene  Ferreira  Amaro  Santos;  o
Excelentíssimo  Juiz  Titular  de  Vara  do  Trabalho,  Denilson  Bandeira  Coêlho;  a  Excelentíssima  Juíza
Auxiliar de Vara do Trabalho, Audrey Choucair Vaz; a Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni;
o Secretário da Corregedoria Regional, Helcio Barbosa de Castro Junior; o representante da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicações, Edson Mateus de Sousa; o representante da Coordenadoria de
Gestão  Estratégica,  Júlio  César  Santos;  o  chefe  da  Divisão  de  Estatística  e  Pesquisa,  Nilton  Lacerda
Wanderlei; o representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula; o
representante dos Oficiais de Justiça, Luiz Antonio dos Santos; o representante das Secretarias das Varas
do Trabalho, Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho e, a convite, a estatística da Divisão de Estatística e
Pesquisa, Natália Ribeiro de Souza Evangelista.

Ausentes justificadamente: o Secretário de Cálculos Judiciais e Assessoramento Econômico, Eduardo de
Oliveira Ramos; a Secretária de Gestão de Pessoas, Aleksandra Santos; o representante da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal, Helder de Araújo Barros; a representante da Procuradoria Regional do Trabalho
da  10ª  Região,  Valesca  de  Morais  do  Monter  e  o  representante  do  Conselho  Federal  da  Ordem dos
Advogados do Brasil, Raphael Rosa Nunes Vieira de Paiva.

Após cumprimentar a todos a Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê, Cilene Ferreira
Amaro Santos, conduziu a terceira reunião ordinária de 2020 do Comitê Gestor Regional do Sistema PJe e
Sistema e-Gestão agradecendo a todos pela presença.

1. SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – PJE

1.1. SEI 0007058-14.2020.5.10.8000 – Análise quanto ao envio de pedido de melhoria do Sistema JTe
ao CSJT.

A Secretária  Geral  Judiciária,  Paula da  Silva Bordoni,  explanou sobre a  questão do pedido vindo da
ouvidoria. Foi enviado à Equipe de Negócios do PJe (ENPJE) que colocou não caber ao Tribunal Regional
do Trabalho da 10ª  Região (TRT10).  O representante da Equipe de Negócios  do PJe,  Flávio Antônio
Castro  de  Medeiros  Lula,  comentou  sobre  os  tópicos  de  acesso  especial  para  estudante  de  direito.
Atualmente não tem acesso a todas as peças. A Secretária Geral Judiciária explanou que se for vinculado a
um escritório, tem acesso normal, mas entendeu que o pedido é só para estudante que não está vinculado a
nenhum  escritório.  O  Excelentíssimo  Juiz  Titular  de  Vara  do  Trabalho,  Denilson  Bandeira  Coêlho,
comentou  que  o  JTE  é  diferente  do  PJe  e  acredita  que  essa  discussão  não  cabe  à  esse  comitê.
A  Excelentíssima  Desembargadora  Coordenadora  do  Comitê  concorda  com  o  Excelentíssimo  Juiz.
O representante da Equipe de Negócios do PJe explanou que cabe a esse comitê decisões sobre os sistemas
satélites. Deliberar que não cabe ao comitê essa questão dos estudantes. 

O Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho, Denilson Bandeira Coêlho, ponderou que poucos estão
fazendo audiência presencial. O representante da Equipe de Negócios do PJe comentou ser interessante
constar no JTe se a audiência será presencial ou telepresencial, uma vez que essa marcação já existe no
movimento processual. A Secretária Geral Judiciária informou que já respondeu à Ouvidoria e imagina que
a mesma já tenha encaminhado ao manifestante e encerrado o processo. Ela informou a abertura de um
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novo processo com a finalidade de trazer ao comitê. A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do
Comitê pergunta ao Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho como está a questão das audiências,
ele responde que no caso do regional consta na página, a audiência virtual  na 1ª instância não existe,
apenas,  telepresencial.  Poucos juízes  estão  realizando a  audiência  telepresencial  e  quando ocorre  está
sendo bem explicitado para as partes. O problema que vê nesse período de pandemia é a questão do e-carta
e das revelias, problema que mais ocorre no 1º grau, no momento. Em relação às audiências, o problema
maior  está  na  operacionalização  do  que  nas  intimações.  A  Desembargadora  Coordenadora  do
Comitê crê que o marcador para audiência telepresencial é desnecessário, pois daqui a pouco não existirá
mais. A Desembargadora Coordenadora do Comitê pontuou que será simplesmente encerrado esse assunto.
Já foi enviado à Ouvidoria e os outros temas não são muito pertinentes.

Arquivado.

1.2.  SEI  0006398-20.2020.5.10.8000  –  Antecipação  da  versão  alvo  de  implementação  do  assunto
"Auxilio Emergencial".

O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, informou que
chegou uma informação para todos os regionais colocarem no PJe o assunto "Auxílio Emergencial", e tem
sido  prática  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (CNJ)  enviar  diretamente  aos  regionais  para  dar
prosseguimento a essas demandas, sendo que o fluxo correto é o envio ao Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT). No caso do "Auxílio Emergencial", esse assunto, a princípio, estava só para a Justiça
Federal, mas o CSJT posicionou que iria colocar na versão hotfix 2.5.9 (prevista para setembro de 2020) e,
depois, resolveram colocar na versão 2.5.8 que está prestes a iniciar a homologação, logo esse assunto será
inserido no PJe quando virar a versão.

Apenas informe.

1.3. SEI 0006752-45.2020.5.10.8000 – Envio de pedido de melhoria no editor de texto do PJE, com
intuito de reforçar a importância da funcionalidade para os usuários do sistema.

O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, explanou sobre a
questão do usuário não gostar do editor de texto do PJe, ao longo dos anos o sistema não criou  a confiança
por parte dos usuários nesse quesito. Em geral, os textos são feitos em editor externo ao PJe. Ao copiar e
colar, a formatação é perdida. Então, chegou o CKEDITOR, editor em formato HTML, software  livre,
mas que ainda não tem a opção de manter a formatação do editor externo. O CSJT está aguardando a
extensão do CKEDITOR para copiar a formatação do editor de texto, entretanto não depende do CSJT.
A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê relatou problemas recentes sobre esse tópico
e sempre pediu um corretor ortográfico,  também. O Excelentíssimo Juiz Titular  de Vara do Trabalho,
Denilson Bandeira Coêlho, também não entende como que numa ferramenta indispensável como PJe, o
responsável coloca um software livre para o editor de texto, algo tão essencial para os magistrados, e não
concorda  na  escolha  de  HTML,  existe  o  RTF que na  visão  do  usuário  é  melhor.  A Secretária  Geral
Judiciária sugere se associar ao pedido que já está no CSJT para ressaltar a necessidade de um editor
satisfatório. 

Deliberar pela solicitação de melhoria no JIRA. Será colocado um comentário do tribunal, na issue já
existente, o qual também tem interesse que a ferramenta, quando desenvolvida, seja prontamente colocada
no PJe. O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, será o
responsável pela criação e envio desse processo no JIRA.

1.4. SEI 17.0.000002918-1 – Projeto de Integração SIF - PJe.

O representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, Edson Mateus de Sousa,
informou que já foi feita a instalação no ambiente de homologação na versão 1.1. do SIF de acordo com o
que estava disponível  à época, todo o processo de homologação junto a Caixa Econômica Federal foi
realizado e, funcionou perfeitamente de acordo com o que estava disponível nessa versão. Como resultado
da  homologação,  o  representante  da  Equipe  de  Negócios  do  PJe  fez  um  relatório  com  alguns
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questionamentos sobre as dificuldades que seriam enfrentadas pelos magistrados no momento do uso e,
esse relatório foi  enviado ao CNJ. Na nova versão, a qual já está em homologação, isso foi  tratado e
corrigido. Por exemplo, a visualização de alvará passa a ser, também, por magistrado e, não somente por
vara.  Nova rodada de testes da versão 1.2. do SIF junto com a versão 2.5.8 do PJe será iniciada. No
entanto, a versão 1.2. do SIF não será instalada junto com a versão 2.5.8 do PJe. O representante da Equipe
de Negócios do PJe acrescentou que o maior problema é a interligação com o Sistema Gerenciador de
Informação do Magistrado. Na versão testada antes estava com problema nos alvarás, conforme relatado
pelo representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações. Na versão nova, a ser
testada, parece que foi corrigido para liberar efetivamente. A nova versão está bem completa e na próxima
versão a juntada dos documentos será automática.

Apenas informe.

  2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS
DA JUSTIÇA DO TRABALHO - E-GESTÃO

2.1. ED Pendente: sugerir mudanças na forma de contagem do indicador e solicitar junto ao CGJT.
(demanda do Dr. Rubens) (vide Ata CGRPE 1471482).

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, solicitou ao chefe da da Divisão de Estatística e
Pesquisa,  Nilton  Lacerda  Wanderlei,  a  explicação  sobre  o  problema.  Ele  explanou  que  do  total
de  processos  pendentes  na  vara,  uma  parte  não  está  na  vara  e,  sim,  em  algum  posto  avançado.
O  Excelentíssimo  Juiz  Titular  de  Vara  do  Trabalho,  Rubens  Curado,  gostaria  que  fosse  apartado.
A  Excelentíssima  Desembargadora  Coordenadora  do  Comitê  entende  que  o  magistrado  quer  uma
estatística diferente para CEJUSC. A Secretária Geral Judiciária colocou que já existem vários painéis com
essas discriminações. O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa explicou que quando o processo está
fora  aponta  para  outra  unidade,  mas  continua  constando  na  vara  de  origem.  A  Excelentíssima  Juíza
Auxiliar  de  Vara  do  Trabalho,  Audrey  Choucair  Vaz,  suscitou  quanto  aos  embargos/impugnações  de
execução  teve  esse  problema  e  seria  interessante  para  aferição  ter  a  separação  da  unidade.
Assim, deixa efetivamente o que está sob controle do magistrado. O chefe da da Divisão de Estatística e
Pesquisa compartilhou a tela do Tableau  para demonstrar como aparece.  A Secretária Geral  Judiciária
questionou se no sistema e-Gestão aparece da forma como o chefe da da Divisão de Estatística e Pesquisa
mostrou. Ele respondeu afirmativamente. A Secretária Geral Judiciária ponderou que para colocar em itens
separados,  nesse  caso  depende do  CSJT  para  criação.  No caso,  não  caberia  ao  tribunal  para  fins  do
sistema  e-Gestão,  pois  depende  da  forma  como  o  extrator  foi  construído.  A  Excelentíssima
Desembargadora  Coordenadora  do  Comitê  acredita  que  CEJUSC é  ferramenta,  o  processo  é  da  vara
realmente.  A  Secretária  Geral  Judiciária  disse  que  o  maior  problema está  na  CDJEX onde  ficam os
processos  piloto  de  execução  concentrada  e,  no  caso,  os  demais  ficam sobrestados  na  vara,  então  se
sobrestou não tem incidentes pendentes. Ela não sabe informar como fica essa questão na contabilização da
vara sobre os incidentes de execução que estão na CDJEX. A Secretária Geral Judiciária ficou de averiguar
isso junto com o chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa. Em relação à contadoria, seria onde menos
oneraria, pois não conta no prazo do magistrado estar lá, apenas como pendente (ter incidente pendente de
julgamento). A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê acredita que, mesmo assim, a
estatística não é fiel. O Secretário da Corregedoria Regional, Helcio Barbosa de Castro Junior, posicionou
que o fato do processo estar pendente não quer dizer que o débito está vinculado ao magistrado e, sim, que
ainda não chegou ao julgamento, não foi decidido. O estado do processo está correto e não indica um
demérito do magistrado. Ficou acordado que a Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê
irá contactar o Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho, Rubens Curado, para esclarecimentos
sobre esse tema. 

Pautar na próxima reunião para aferir exatamente o solicitado.

2.2. Processo (AR 0000598-86.2019.5.10.0000) contabilizando como Fora do Prazo do Gabinete (item
92.432) da Drª Cilene (demanda via assyst) – Erro do Extrator PJe.
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O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Lacerda Wanderlei, informou que esse processo foi
colocado  em pauta  por  solicitação  da  Excelentíssima  Desembargadora  Coordenadora  do  Comitê.  Ela
explanou que esse processo é um AR, estava em trâmites finais e aparece vencido desde 3 de março de
2020. Quando foi em junho de 2020, a Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê ficou
incomodada e entrou no sistema Tableau onde, também, constou como vencido. Resultado: corrigiu no
Tableau,  mas  no  GICS  continua  como  vencido.  Num  primeiro  momento,  pensou  que  poderia  ser
movimento errado, mas não detectaram nenhum erro de andamento. A Excelentíssima Desembargadora
Coordenadora do Comitê pediu para o chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa e o representante da
Equipe de Negócios do PJe para ajuste. O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa acredita que seja erro
do extrator. Solução abrir o JIRA e pedir a correção do extrator. O outro processo com problema similar é
o AP 0055100-39.2005.5.10.008 está vencido desde 14 de junho de 2020 e chegou no gabinete no dia 3 de
agosto de 2020. Caso possível, abrir JIRA para tratar ambos os processos. A Secretária Geral Judiciária
levantou a questão de encerrada a conclusão no caso da diligência. O representante da Equipe de Negócios
do PJe disse que no 2º grau, pela regra do sistema e-Gestão, o caso de encerrada a conclusão, nas ações
originárias,  extingue  o  prazo.  O  representante  das  Secretarias  das  Varas  do  Trabalho,  Marco  Aurélio
Willman Saar de Carvalho, pontuou que os movimentos processuais do item 92.432 poderia ser analisado
conjuntamente entre ele, a Secretária Geral Judiciária e o chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa. O
item 92.432 é um item de "pendência com o relator" e, considera pendente aqueles processos (competência
originária e recurso interno) onde o processo teve conclusão, mas não teve as decisões de julgamento ou
decisões monocráticas ou movimento de encerramento, mas quando cita movimento de encerramento, o
mesmo está no item 92.157 o qual é "restituído outros". O processo tema desse item da pauta encontra-se
no  item 92.157  só  que  o  mesmo  não  é  item de  saldo,  mas  refere-se  ao  período  de  apuração.  E,  o
item 92.432 é todo processo concluso que não foi restituído de acordo com as regras, inclusive, do 92.157.
O representante das Secretarias das Varas do Trabalho acredita que antes de abrir o JIRA seria mais correto
uma análise minuciosa para ter uma posição mais assertiva. O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa
pontuou que para abrir um JIRA é preciso ter sido pautado em reunião do comitê. 

Deliberar que fica autorizada a abertura do JIRA por parte da Divisão de Estatística e Pesquisa, caso seja
necessário, para ser ajustado os dois processos referentes à Excelentíssima Desembargadora Coordenadora
do Comitê.

3. Assuntos gerais

3.1. SEI 0001852-19.2020.5.10.8000 - Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT Nº 1, de 18 de fevereiro de 2020.

A Secretária Geral Judiciária, Paula da Silva Bordoni, informou que esse é o ato sobre julgamento parcial,
recurso e decisão. Foi criada uma classe processual nova. Sempre que houver um recurso de julgamento
parcial, a vara deverá autuar, como se fosse um processo novo, nessa nova classe processual. Após, é
distribuído por dependência e, finalizada as contrarrazões, remeteria somente os autos suplementares (nada
mais é que uma cópia do principal) para poder julgar o recurso parcial sem que o processo principal ficasse
travado na instância de origem. Essa classe no contador do PJe tem um peso de distribuição ínfimo porque
na verdade não é uma nova ação e, sim, apenas para subir o recurso parcial para julgar. Essa solução
resolve os incisos I e II do §2º do artigo 1º do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT-1/2018, mas o inciso III não é
resolvido. O ato trata da fase de conhecimento, mas não da fase de execução. O representante da Equipe de
Negócios do PJe posicionou que o CSJT só permite abrir JIRA de defeito ou dúvida se o Tribunal estiver
na última versão do Pje ou imediatamente anterior, logo fecharam a issue. A posição do representante da
Equipe de  Negócios  do PJe foi  colocada no SEI,  com o teor  de que encaminhasse o questionamento
à Corregedoria Geral  da Justiça  do Trabalho ou esperar  migrar  para a  versão 2.5.8 do PJe e,  abrir  o
questionamento  no  JIRA.  O  ideal  seria  mesmo enviar  um ofício  à  Corregedoria  Geral  da  Justiça  do
Trabalho com essa questão. A Excelentíssima Desembargadora Coordenadora do Comitê concorda. O ato,
também, não resolve o ato do julgamento parcial para o tribunal, ou seja, do regional para o superior.
Até setembro de  2020 deverão editar  novo ato para tratar  desse tópico.  A Secretária  Geral  Judiciária
questiona  se  é  mais  célere  pelo  JIRA  ou  por  oficio.  De  qualquer  forma,  a  Excelentíssima
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Desembargadora Coordenadora do Comitê irá entrar em contato com o Tribunal Superior do Trabalho.
O representante das Secretarias das Varas do Trabalho pontuou que são propostas de trabalho concluídas
sobre o ato. No momento, abrangeu somente a fase de conhecimento, mas os estudos não pararam em
relação à fase de execução e 2º grau. A demanda do 1º grau foi prioritária na fase de conhecimento. O
sistema  e-Gestão  não  contabiliza  o  julgamento  parcial  enquanto  a  versão  2.5.8  do  PJe  não  estiver
funcionando. Haverá cobrança da implantação das versões haja visto que influencia na coleta de dados do
sistema e-Gestão.

3.2.  SEI  0006602-64.2020.5.10.8000  –  Processo  (0000921-71.2018.5.10.0018)  não  contabilizado  no
item 90404 – Erro do Extrator PJe.

O chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa, Nilton Lacerda Wanderlei, informou que é um processo da
19ª Vara do Trabalho de Brasília. É um recurso ordinário que subiu, mas não ocorreu a baixa no sistema
e-Gestão. Registrar em ata e ser analisado conjuntamente entre o representante das Secretarias das Varas do
Trabalho, a Secretária Geral Judiciária e o chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa.

Deliberar que fica autorizada a abertura do JIRA por parte da Divisão de Estatística e Pesquisa, caso seja
necessário o ajuste.

3.3. SEI 0008937-90.2019.5.10.8000 – Migração da versão 2.5.8 do PJe.

O representante da Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, solicitou que
fosse pautado porque estava em vias de fazer a homologação da versão anterior (2.5.7) e já chegou a última
(2.5.8).  Houve  problema  na  versão  de  homologação,  pois  não  conseguia  fazer  assinatura  de  nenhum
documento, logo não foi possível a realização dos testes. Na última quarta-feira foi resolvido e, na última
quinta-feira a versão 2.5.8 foi liberada aos regionais para homologação. A mesma será feita junto com as
versões 2.5.5, 2.5.6 e 2.5.7 a partir do dia 17 de agosto de 2020. A sugestão é colocar, em produção, no dia
28 de agosto de 2020. O Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho, Denilson Bandeira Coêlho,
sugeriu ser no dia 4 de setembro de 2020 (sexta-feira) porque preocupa essas alterações no final do mês,
principalmente, por conta da questão estatística. O representante da Equipe de Negócios do PJe disse que o
único problema é ficar fora da versão, pois no dia 10 de setembro de 2020 chegará a versão 2.5.9. O
representante das Secretarias das Varas do Trabalho concorda com a posição do Excelentíssimo Juiz e,
pontuou que a versão 2.5.8 é importante devido às decisões parciais. A Excelentíssima Juíza Auxiliar de
Vara do Trabalho, Audrey Choucair Vaz, concorda com o Excelentíssimo Juiz e, lembrou que com muita
dificuldade estão marcando as audiências telepresenciais e avisando com antecedência não há marcação.

Deliberar  que a  instalação  ocorra  no dia 4  de  setembro de  2020.  Será  submetido ao   Excelentíssimo
Desembargador  Presidente  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  10ª  Região  e  ao  Excelentíssimo
Desembargador Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A Secretária Geral Judiciária
irá comunicar, via SEI, aos Excelentíssimos Desembargadores junto com a decisão em ata.

3.4. Extra pauta – Filtros na versão KZ

O Excelentíssimo Juiz Titular de Vara do Trabalho, Denilson Bandeira Coêlho, explanou que ao relacionar
os processos na versão KZ aparecem filtros de seleção, ele indagou se esses filtros são customizados no
regional ou não. O representante da Equipe de Negócios do PJe disse que são predeterminados pelo CSJT.

Deliberar pela solicitação de melhoria no JIRA com a adição do CPF/CNPJ nos filtros. O representante da
Equipe de Negócios do PJe, Flávio Antônio Castro de Medeiros Lula, será o responsável pela criação e
envio desse assunto no JIRA. Não é necessário aguardar a nova versão.

  4. Próxima reunião

A próxima  reunião  do  Comitê  Gestor  Regional  do  sistema  PJe  e  e-Gestão  está  marcada  para  18  de
setembro de 2020 (sexta-feira) no período das 10h00 às 12h00.

A reunião foi encerrada às onze horas e quarenta minutos.
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Para constar, eu, Natália Ribeiro de Souza Evangelista, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada,
vai assinada pela Coordenadora do Comitê.

CILENE FERREIRA AMARO SANTOS

Desembargadora Coordenadora do Comitê Gestor Regional do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJE e
do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho da

Décima Região

DENILSON BANDEIRA COÊLHO

 Juiz Titular de Vara do Trabalho

AUDREY CHOUCAIR VAZ

Juíza Auxiliar de Vara do Trabalho

PAULA DA SILVA BORDONI

Secretária-Geral Judiciária

HELCIO BARBOSA DE CASTRO JUNIOR

Secretário da Corregedoria Regional

EDSON MATEUS DE SOUSA

Representante da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

JULIO CESAR SANTOS

Representante da Coordenadoria de Gestão Estratégica

NILTON LACERDA WANDERLEI
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Chefe da Divisão de Estatística e Pesquisa

FLÁVIO ANTÔNIO CASTRO DE MEDEIROS LULA

Representante da Equipe de Negócios do PJe

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

Representante dos Oficiais de Justiça

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO

Representante das Secretarias das Varas do Trabalho

NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA

Estatística da Divisão de Estatística e Pesquisa

Documento assinado eletronicamente por CILENE FERREIRA AMARO SANTOS,
Desembargador(a) do Trabalho, em 03/09/2020, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm
informando o código verificador 1493126 e o código CRC 6EC9DD08.
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