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TRT DA 10ª REGIÃO
SAS Quadra 1, Bloco D - Bairro Setor de Autarquias Sul - CEP 70097900 - Brasília - DF - www.trt10.jus.br
Praça dos Tribunais Superiores

ATA DE REUNIÃO
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezesseis, no Gabinete da Presidência do
Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, reuniram-se, às 14 horas e 13 minutos, o
Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, Pedro
Luís Vicentin Foltran; a Excelentíssima Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da Décima Região, Maria Regina Machado Guimarães; o Excelentíssimo Desembargador do
Trabalho, Grijalbo Fernandes Coutinho; o Excelentíssimo Desembargador do Trabalho, Mário Macedo
Fernandes Caron; a Excelentíssima Juíza do Trabalho Mônica Ramos Emery, representante da Associação
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região; a Secretária-Geral da Presidência, Marysol
Bertolin Damasceno; o Diretor-Geral, Rafael Alves Bellinello; o Secretário-Geral Judiciário, Marco
Aurélio Willman Saar de Carvalho; a Coordenadora de Gestão Estratégica, Michelle Machado da Silva; o
representante da Associação dos Servidores da Décima Região, Gilvan Silva Pereira Ramos e, a convite,
o Excelentíssimo Juíz do Trabalho Alexandre de Azevedo Silva; a Secretária de Gestão de Pessoas,
Rosemary Domingues Wargas; o Coordenador de Sistemas, Vander Luiz da Conceição; a chefe do Núcleo
de Saúde, Lana Cristina Moreira Baptista; a chefe do Núcleo de Comunicação Social e Cerimonial, Flávia
Gontijo Correa; a chefe da Seção de Cadastro de Bens, Sandra Suely de Jesus Bastos; o chefe de Seção da
Secretaria Executiva da Escola Judicial, Luiz Alberto dos Santos Carvalho e a Estatística da
Coordenadoria de Gestão Estratégica, Natália Ribeiro de Souza Evangelista; ausentes, justificadamente, a
Excelentíssima Desembargadora do Trabalho, Márcia Mazoni Cúrcio Ribeiro e o representante da
Associação dos Servidores da Décima Região, Almerindo Pereira de Souza.

Item 1. COMPOSIÇÃO CGE
O Presidente iniciou a 19ª (3ª parte) reunião do Comitê de Gestão Estratégica abordando a mudança de
composição do CGE que, conforme decisão advinda de discussões e deliberações da 18ª reunião de
trabalho do Comitê de Gestão Estratégica e da 18ª Reunião de Análise da Estratégia, nos dias 25 e 28 de
julho de 2016, respectivamente, e materializada na deliberação id 0498086, publicada no Boletim Interno
Especial nº. 24/2016, aprovou a inclusão do(a) Secretário(a) de Gestão de Pessoas como membro do
Comitê de Gestão Estratégica. Após reflexões, em face da reconfiguração do Comitê, o grupo deliberou
pela inclusão de mais um magistrado. A presidência propôs que tal magistrado fosse oriundo do Comitê
Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição da Décima Região. Houve, então,
proposta do Secretário-Geral Judiciário de que o magistrado fosse membro do Comitê Gestor Regional do
Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho da
Décima Região (e-Gestão). A Desembargadora Vice-Presidente, Maria Regina Machado Guimarães, o
Secretário-Geral Judiciário, Marco Aurélio, e a Secretária-Geral da Presidência, Marysol Damasceno,
votaram a favor de que o magistrado a ser escolhido representasse o Comitê Gestor Regional do Sistema
e-Gestão, os demais membros votaram a favor de que o magistrado a ser escolhido deveria ser
representante do Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. Dessarte,
por sete votos favoráveis, restou deliberado que seja encaminhado ao e. Tribunal Pleno sugestão de
alteração da Resolução Administrativa nº. 91/2014 no tocante à composição do CGE para que passem a
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compô-lo representante integrante e indicado pelo Comitê Regional de Atenção Prioritária ao Primeiro
Grau de Jurisdição da Décima Região e o(a) Secretário(a) de Gestão de Pessoas do TRT10. Em seguida,
deu início à análise das pesquisas, dos projetos e dos dados estatísticos constantes da pauta, conforme
segue:

Item 2. PESQUISAS
Foram apresentados e analisados os resultados e andamentos das pesquisas, conforme detalhamento a
seguir:
I) Pesquisa NULOG - Diagnóstico da Gestão Patrimonial: a pesquisa foi aplicada no período de 15 a
31/08/2016 com um público específico de depositários e indicados, totalizando 249 pessoas. Desse total
houve 104 respondentes, enquadrando-se na margem de erro de 10%. A pesquisa, estruturada em quatro
eixos: Perfil dos respondentes, Conhecimento da Norma de Controle Patrimonial (Portaria PRE-DIGER
nº 17/2016), Atuação do NULOG e Sistema “Inventário”; foi majoritariamente respondida por membros
da área administrativa apesar de a maioria dos potenciais respondentes do espaço amostral em tela ser da
área fim. Diante dos dados houve manifestação por parte do Secretário-Geral Judiciário quanto a
possibilidade de obrigatoriedade de participação em pesquisas desse tipo – técnica e relativa a atribuições
inerentes ao cargo do público-alvo (depositários e indicados). Após debates, restou deliberado que
pesquisas futuras que tenham tais características devem ter em sua formatação a obrigatoriedade de
resposta. Passada a palavra para a servidora Sandra Suely, que ali representava a unidade demandante da
pesquisa, foi registrado por ela agradecimentos pelo apoio e trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de
Gestão Estratégica em relação à pequisa, assim como pela colaboração da Coordenadoria de Controle
Interno. A servidora relatou que o índice de não localização de bens no TRT10 caiu de 80% no final da
década anterior para 0,5% atualmente. Ainda assim, em busca da excelência na gestão patrimonial e,
especialmente, do zelo pelo bem público, segue necessário o trabalho de conscientização de todos os
usuários da organização. A servidora aproveitou para agradecer ao Desembargador Mário Macedo Caron
e a sra. Marysol Damasceno pelo apoio quando do início do trabalho de controle patrimonial no âmbito
do TRT10. Compartilhou, ainda, como ações imediatas a partir do resultado da pesquisa treinamento por
meio de reedição de curso à distância aplicado em 2014 (tendo por público-alvo quaisquer membros do
Tribunal e não apenas depositários e indicados) e a criação de tutorial do sistema “Inventário”.
Colaborando com as ações, a Secretária-Geral da Presidência, Marysol Damasceno, sugeriu a ideia da
Unidade de patrimônio ser incluída no Projeto “Boas-vindas”. Houve encaminhamento de disponibilizar
de imediato os resultados dessa pesquisa no site e sua apresentação na 19ª RAE.
II) Pesquisa de Satisfação com a Comunicação Interna e TIC: foi compartilhado pela Coordenadora de
Gestão Estratégica que a pesquisa em comento está em aplicação – período de 07 a 25/11/2016 – e que,
conforme dados informados pela CDPES na data de seu início, considerando-se o espaço amostral de
1.367 respondentes (sendo 104 magistrados e 1.263 servidores), para se atingir 95% de confiança são
necessários, no mínimo, 310 respondentes. Diante dos números parciais da pesquisa ficou demonstrado o
reduzido número de magistrados respondentes (1,3%) e a tendência de uma vez mais a área administrativa
representar a maioria dos participantes (62%) apesar de compor apenas cerca de 27% das lotações do
TRT10. Em face dos dados a juiz Mônica Emery, representante do 1º Grau no CGE, se propôs a atuar
junto à AMATRA para sensibilizar os magistrados. Restou, ainda, a deliberação por divulgar os dados no
encontro dos diretores agendado para os dias 17 e 18 de novembro de 2016.
III) Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo 2016: foi compartilhado pela CDEST que a pesquisa teve
aplicação iniciada no presente dia (14 de novembro de 2016) e tem término definido para o dia 02 de
dezembro de 2016. Apesar do Comitê de Gestão Estratégica ter deliberado em reunião passada a
aplicação da pesquisa pela web e totens no Foro de Brasília, a Secretaria de Tecnologia da Informação e
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Comunicações informou impossibilidade e desaconselhamento do uso dos totens. O Coordenador de
Sistemas, Vander Luiz, explicou que os equipamentos estão preparados para consultas processuais sem
acesso à internet e que os ajustes necessários para uso simultâneo de pesquisa, demandaria grande tempo
para programação e abriria, ainda, brechas a problemas de segurança, em face de permitir por eles acesso
à internet. Objetivando maior participação das partes, em face de este ano a pesquisa ser pela primeira vez
aplicada eletronicamente, após vasta discussão, foi deliberado reforçar campanha junto à OAB e, ainda,
que o Presidente contatará os diretores dos fóruns de TO e DF a fim de divulgar a possibilidade de coleta
voluntária de respostas junto às partes nos Foros e Varas do Trabalho em face do apoio manifestado pela
Ouvidoria para compilação e envio dos dados.
IV) Pesquisa de Clima Organizacional: a Secretária de Gestão de Pessoas, Rosemary Wargas posicionou
que está em andamento junto à UnB tratativas quanto a permissão para uso da pesquisa de QVT.
Ressaltou que, de qualquer sorte, sua aplicação no momento atual não é o mais apropriado em virtude das
diversas pesquisas em andamento. Pacificado entendimento que, de fato, somente é viável sua realização
no próximo ano, passou-se à análise dos projetos estratégicos.

Item 3. PROJETOS
Foram apresentados e analisados os andamentos de três dos projetos estratégicos e comentado a respeito
do SIGEST, conforme segue:
I) Projeto “Banco de Boas Práticas de Execução”: o gestor do projeto, dr. Raul Gualberto Kasper está em
férias, sendo assim o sr. Luiz Alberto, servidor da Escola Judicial e membro da equipe do projeto,
apresentou ao CGE o repositório criado para ancorar as práticas assim como as funcionalidades do
ambiente colaborativo virtual – desenvolvido na plataforma Moodle. O servidor posicionou que a
expectativa de lançamento do Banco é janeiro de 2017. Houve, ainda, posicionamento de que a instituição
da Comissão de Boas Práticas de Execução, outro braço do escopo do projeto, deve ser concretizada nos
próximos dias. Em relação à Comissão o CGE registrou encaminhamento para que a Portaria que a
institua expressamente preveja que a as indicações da Associação dos Servidores da Décima Região
(ASDR) sejam de servidores diretores de secretaria ou assistentes de juiz em função da natureza do tema
(execução).
II) Projeto “Política de Comunicação TRT10”: foi posicionado pela gestora do projeto e Chefe do Núcleo
de Comunicação, Flávia Correa, que a minuta da Política de Comunicação, aprovada em reunião anterior
do CGE, deve ser submetida à análise do e. Tribunal Pleno por oportunidade de sua próxima reunião
(prevista para 29 de novembro de 2016).
III) Projeto “Criação do Índice de Visão Sistêmica”: foi posicionado que, apesar do índice continuas
sobrestado, o gestor do projeto, servidor Nilton Lacerda Wanderlei, segue desenvolvendo-o juntamente
aos demais membros da equipe de trabalho formada servidores de diversas áreas do TRT10, havendo a
possibilidade de entrega até o primeiro CGE de 2017.
IV) SIGEST - projetos/STRATEC: compartilhou-se que, conforme previsto, foram realizadas dia 28 de
outubro apresentação pela STRATEC, desenvolvedora do sistema SIGEST, e elucidações por parte da
CDEST quanto a porção projetos do software em comento. Após feedback dos gestores de projetos
participantes e análise da Coordenadoria de Gestão Estratégica foi sugerido que se amadureça o uso da
ferramenta para em momento oportuno avaliar-se a necessidade de contratação de treinamento da
STRATEC para os gestores de projeto.
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Item 4. METAS NACIONAIS 2015 e 2016 – CNJ e CSJT.
A Coordenadora de Gestão Estratégica, Michelle Machado, compartilhou o fechamento da base do
sistema e-Gestão referente ao ano 2015 no dia 31 de outubro de 2016 e o lançamento de novo extrator do
sistema, que, conforme previsto, somente aplicável aos dados de 2016. Por oportuno, o Coordenador de
Sistemas, sr. Vander Luiz, informou que o novo extrator do e-Gestão foi atualizado no âmbito do TRT10
no prazo estabelecido: 11 de novembro de 2016.
I) Feitos os esclarecimentos, passou-se à apresentação e análise dos resultados de todas as Metas
Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da Justiça do Trabalho (CSJT) para o
ano 2015, após fechamento da base em 31.10.2016, conforme consta da planilha infra:

II) Em seguida, foram apresentados e analisados os resultados de todas as Metas Nacionais estabelecidas
pelo CNJ e pelo CSJT para o ano 2016, tendo por referência o mês de outubro/2016, conforme
detalhamento a seguir:
a) Metas com grau de cumprimento superior a 90%: “Índice de Execução do Orçamento
Disponibilizado”, “Julgar processos mais antigos”, “Priorizar o julgamento das ações coletivas no 1º
Grau”, “Tempo Médio de Duração do Processo – 2ª instância”, “Julgar mais processos que os
distribuídos” e “Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos”.
Para a Meta “Priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos”, o
Desembargador do Trabalho Grijalbo Fernandes Coutinho solicitou os dados detalhados para cada
pergunta da meta.
b) Metas com grau de cumprimento entre 60% e 90%: “Impulsionar processos à execução”, “Aumentar os
casos solucionados por conciliação” e “Tempo Médio de Duração do Processo – 1ª instância – Fase de
Conhecimento”.
c) Metas com grau de cumprimento inferior a 60%: “Priorizar o julgamento das ações coletivas no 2º
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Grau” e “Índice de Alcance das Metas”. Para providenciar as análises referentes à Meta “Priorizar o
julgamento das ações coletivas no 2º Grau”, o Secretário-Geral Judiciário solicitou o documento contendo
os processos que impactam na referida meta e foi informado pela Coordenadora de Gestão Estratégica que
dos dados constam disponíveis no processo administrativo SEI nº. 16.0.000004833-3, id 0492860.
d) Metas sem grau de cumprimento apurado no período de janeiro a outubro/2016 – dentre os diversos
indicadores ai categorizados, destacou-se considerações quanto às Metas Bienais, quais sejam,
“iGovPessoas”, “iGovTIC” e “iGovGeral”, pois havia previsão de devolutivas dos relatórios por parte do
Tribunal de Contas da União (TCU) no dia 26 de novembro de 2016. A coordenadora Michelle Machado
compartilhou informação obtida junto ao TCU, dia 11 de novembro de 2016, conforme mensagem
apresentada, de novos prazos, sendo: devolutiva do relatório IGovPessoas - dezembro de 2016; devolutiva
do realtório IGovTIC – fevereiro de 2017; e novo levantamento do IGovGeral, realizado integrado aos
demais em 2017, sem especificação de mês.

Item 5. INDICADORES ESTRATÉGICOS E GERENCIAIS 2016.
Foram analisados os demais indicadores, isto é, os não contemplados quando da análise das Metas
Nacionais e da Justiça do Trabalho, conforme registrado infra:
I) Metas com grau de cumprimento a partir de 90%: Indicador Estratégico 5: “Índice de Redução do
Número de Execuções Individuais contra Grandes Devedores (IRGD)”, Indicador Estratégico 7: “Índice
de Redução de Impacto Ambiental (IRIA)”, Indicador Estratégico 10: “Índice de Cumprimento do Plano
de Obras (ICPO)”, Indicador Gerencial 7: “Índice de Processos Solucionados – 2ª Instância (IPS2)”,
Indicador Gerencial 9: “Índice de Tempo de Resposta Interno da Ouvidoria (ITRIO)”, Indicador
Gerencial 10: “Índice de Tempo de Resposta das Áreas Demandadas pela Ouvidoria (ITRADO)”,
Indicador Gerencial 13: “Índice de Redução do Material de Consumo (IRMC)”, Indicador Gerencial 20:
“Índice de Absenteísmo (IA)” e Indicador Gerencial 21: “Índice de Prevenção em Saúde (IPS)”. Em face
da apresentação dos dados do Indicador Gerencial 10: “Índice de Tempo de Resposta das Áreas
Demandadas pela Ouvidoria (ITRADO)” foi destacada a ação adotada pela Ouvidoria do uso do Pandion
como ferramenta de contato com as Unidades Demandadas. Após análise dos dados referentes ao
Indicador Gerencial 21: “Índice de Prevenção em Saúde (IPS)”, a servidora Lana Cristina Moreira
Baptista, Chefe do Núcleo de Saúde (NUSAU), apresentou proposta de mudança de cálculo do indicador
para que no numerador fossem considerados os dados de “número de pessoas que realizaram a consulta
inicial” em substituição “número de pessoas que realizaram exame médico periódico preventivo” e que no
denominador fossem incluídos os magistrados. Dessarte, a fórmula que hoje é “(número de pessoas que
realizaram exame médico periódico preventivo)/(número de servidores)”, passaria a ser: “(número de
pessoas que realizaram a consulta inicial)/(número de servidores e magistrados convocados no mês)”. Em
virtude de outras propostas terem surgido durante a reunião houve o encaminhamento de na próxima
reunião do Comitê de Gestão Estratégica serem analisadas simulações numéricas das seguintes propostas:
Proposta 1: Alteração da fórmula atual apenas no denominador para que constem também os magistrados
= “(número de pessoas que realizaram exame médico periódico preventivo)/(número de servidores e
magistrados convocados no mês)”;
Proposta 2: Proposta do NUSAU = “(número de pessoas que realizaram a consulta inicial)/(número de
servidores e magistrados convocados no mês)”; e
Proposta 3: Proposta do NUSAU com fator redutor objetivando compensar a diferença entre o número de
pessoas que compareceram à consulta inicial e o que volta para entregar os exames. Observação: para
criação do fator redutor foi acordado que o NUSAU fornecerá os dados que subsidiarão à CDEST a
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elaboração de proposta do fator em comento para deliberação do CGE quando de sua próxima reunião.
II) Metas com grau de cumprimento a partir de 60% e inferior a 90%: Indicador Estratégico 9: “Índice de
Divulgação na Mídia (IDM)”, Indicador Estratégico 15: “Execução no Orçamento de Capacitação (EOC)”
e Indicador Estratégico 19 – “Incremento no Orçamento de TI”. Apesar de mostrados os números
referentes ao Indicador Estratégico 9: “Índice de Divulgação na Mídia (IDM)” foi destacado que o
indicador segue em revisão em parceria com a empresa LINEAR, objetivando subsídio técnico, para a
construção da nova proposta.
III) Metas com grau de cumprimento inferior a 60%: Indicador Estratégico 3: “Índice de Acesso à Justiça
Itinerante no Tocantis”. Foi aprovada alteração do denominador da fórmula que passou de “Total de
itinerâncias” para “Total de dias em itinerâncias”. Dessarte, o indicador deve ter por nova fórmula:
“(Número de audiências realizadas durante as itinerâncias/Total de dias em itinerâncias)”. Houve
encaminhamento de apresentação desses resultados na 19ª RAE.
IV) Metas sem grau de cumprimento apurado no período de janeiro a outubro de 2016:
IV.1) Metas sem grau de cumprimento devido à periodicidade ser anual: Indicador Estratégico 1: “Índice
de Satisfação Social (ISS)”, Indicador Estratégico 8: “Índice de Satisfação com a Comunicação
(ISCOM)”, Indicador Estratégico 13: “Índice de Redução de Inscrição de Restos a Pagar
Não-processados (IRIRPnp)”, Indicador Estratégico 17: “Índice de Satisfação dos Usuários de TI
(ISUTI)”, Indicador Gerencial 14: “Índice de Satisfação do Público Interno com as Instalações Físicas
(ISPIIF)”, Indicador Gerencial 15: “Índice de Satisfação do Público Externo com as Instalações Físicas
(ISPEI)”, Indicador Gerencial 16: “Índice de Percepção Interna e Externa com a Segurança (IPIES)”,
Indicador Gerencial 18: “Índice de Cancelamento de Restos a Pagar Total (ICRPT)” e Indicador
Gerencial 22: “Aumento da Disponibilização Orçamentária para Capacitação (ADOC)”.
IV.2) Metas sem grau de cumprimento devido à periodicidade ser bienal: Indicador Estratégico 12:
“IGovGeral”, Indicador Estratégico 14: “IGovPessoas” e Indicador Estratégico 18: “IGovTIC”. O
Diretor-Geral, Rafael Bellinello, registrou que o projeto IGovGeral está atrelado a diversos comitês e que,
considerando também as informações trazidas pela CDEST quanto às novas datas das devolutivas, quanto
mais o trabalho desses comitês evoluir, melhor será o desempenho do Tribunal por parte do TCU já na
próxima avaliação.
IV.3) Metas sem apuração devido ao sobrestamento: Indicador Estratégico 16:
“Índice de Integração e Visão Sistêmica (IIVS)”, Indicador Gerencial 19:
“Índice de Qualidade de Vida no Trabalho (IAQVT)” e Indicador Gerencial 23:
“Índice de Clima Organizacional (ICO)”.
IV.4) Metas com indicadores em desenvolvimento/revisão: Indicador Estratégico 6: “Índice de Redução
da Desproporção da Força de Trabalho entre Primeiro e Segundo Graus (IRDFT)”. Tal indicador está
vinculado ao estudo da Resolução CNJ nº. 219/2016 (recentemente alterada pela Resolução CNJ nº.
243/2016), o que impossibilita momentaneamente manifestação do Comitê Gestor Regional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição da Décima Região.

Item 6. ANÁLISE DO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Após análise de cada Objetivo Estratégico (OE) a partir dos indicadores (gerenciais e estratégicos) a eles
vinculados detectou-se que atenção e esforço devem ser focados no OE “Criar e fomentar políticas e
ações para uma prestação jurisdicional célere e de qualidade”, com foco no Tempo de duração do
processo na 1ª Instância, assim como Conciliação, Execução e Acesso à Justiça Itinerante em Tocantins.
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Em face da mudança de cálculo do “Índice de Acesso à Justiça Itinerante no Tocantins” é necessário
aguardar apuração dos dados para estudados e deliberações.

Item 7. CALENDÁRIO 2017
Aprovado o calendário de reuniões para o ano de 2017 conforme quadro a seguir.

O Presidente consultou os demais membros a respeito de manifestações ou tratativas adicionais e, em face
da inexistência de outros assuntos, encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta e dois minutos. Para
constar, eu, Natália Ribeiro de Souza Evangelista, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada,
vai assinada pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região Pedro Luís Vicentin Foltran e demais participantes.

PEDRO LUÍS VICENTIN FOLTRAN
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região

Maria Regina Machado Guimarães
Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO
Desembargador do Trabalho

Mário Macedo Fernandes Caron
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Desembargador do Trabalho

Alexandre de Azevedo Silva
Juiz do Trabalho

MÔNICA RAMOS EMERY
Juíza do Trabalho

MARYSOL BERTOLIN DAMASCENO
Secretária-Geral da Presidência

RAFAEL ALVES BELLINELLO
Diretor-Geral

MARCO AURÉLIO WILLMAN SAAR DE CARVALHO
Secretário-Geral Judiciário

ROSEMARY DOMINGUES WARGAS
Secretária de Gestão de Pessoas

MICHELLE MACHADO DA SILVA
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Coordenadora de Gestão Estratégica

GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS
Representante da Associação dos Servidores da Décima Região

Vander Luiz da Conceição
Coordenador de Sistemas

Lana Cristina Moreira Baptista
Chefe do Núcleo de Saúde

Flávia Gontijo Correa
Chefe do Núcleo de Comunicação Social e Cerimonial

Sandra Suely de Jesus Bastos
Chefe da Seção de Cadastro de Bens

Luiz Alberto dos Santos Carvalho
Chefe de Seção da Secretaria Executiva da Escola Judicial

NATÁLIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA
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Estatística da Coordenadoria de Gestão Estratégica

Documento assinado eletronicamente por MICHELLE MACHADO DA SILVA,
Coordenador(a) de Gestão Estratégica, em 22/11/2016, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por NATALIA RIBEIRO DE SOUZA EVANGELISTA,
Analista Judiciário, em 22/11/2016, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIA GONTIJO CORREA, Chefe de Núcleo, em
22/11/2016, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LANA CRISTINA MOREIRA BAPTISTA, Chefe de
Núcleo, em 22/11/2016, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por GRIJALBO FERNANDES COUTINHO,
Desembargador(a) do Trabalho, em 23/11/2016, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARIO MACEDO FERNANDES CARON,
Desembargador(a) do Trabalho, em 23/11/2016, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por PEDRO LUIS VICENTIN FOLTRAN, Presidente,
em 24/11/2016, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MONICA RAMOS EMERY, Juiz(a) do Trabalho
Substituto(a), em 24/11/2016, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VANDER LUIZ DA CONCEICAO, Coordenador(a)
de Sistemas, em 24/11/2016, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCO AURELIO WILLMAN SAAR DE
CARVALHO, Secretário(a)-Geral Judiciário(a), em 24/11/2016, às 17:39, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por GILVAN SILVA PEREIRA RAMOS, Secretário(a)
de Administração, em 25/11/2016, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARYSOL BERTOLIN DAMASCENO,
Secretário(a)-Geral da Presidência, em 28/11/2016, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CARVALHO,
Chefe de Seção, em 28/11/2016, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROSEMARY DOMINGUES WARGAS,
Secretário(a) de Gestão de Pessoas, em 28/11/2016, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA, Juiz Auxiliar
da Presidência, em 29/11/2016, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA SUELY DE JESUS BASTOS, Chefe de
Seção, em 01/12/2016, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA REGINA MACHADO GUIMARÃES,
Desembargador(a) do Trabalho, em 02/12/2016, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL ALVES BELLINELLO, Diretor(a)-Geral,
em 07/12/2016, às 19:06, 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 0550390 e o código CRC A1DC4C57.
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