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Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
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PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

 

 

Tramitação Preferencial
- Trabalho Escravo 
- Idoso 
- Idoso acima de 80 Anos 

 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 25/03/2022 
Valor da causa: R$ 1.000.000,00 

 
Partes:

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
REQUERIDO: SONIA SEIXAS LEAL 
ADVOGADO: DANIELA LEAO SEIXAS SILVA 
REQUERIDO: CRISTIANE SEIXAS LEAL PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 
2ª VARA DO TRABALHO DE SALVADOR 

 TutCautAnt 0000165-12.2022.5.05.0002
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
REQUERIDO: SONIA SEIXAS LEAL E OUTROS (2) 

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter
antecedente, com pedido de liminar, " ", para que as requeridas,inaudita altera pars
Sonia Seixas Leal e Cristiane Seixas Leal, sejam compelidas, de forma solidária: “ao
pagamento para Madalena Santiago da Silva de um salário mínimo até o trânsito em
julgado da ação principal, como indenização pelo dano material sofrido e a fim de
garantir que, até lá, ela vá reconstruindo sua vida, afetada tão gravemente pelos fatos
ora relatados, nos termos dos artigos 300, 301 e 305 do Código de Processo Civil,
aplicável ao processo do trabalho e à tutela coletiva nos termos dos artigos 769 da CLT
e 19 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); b) Deferir o bloqueio da quantia de R$
1.000.000,00 (hum milhão de reais) no patrimônio das acionadas, nos termos dos
artigos 300, 301 e 305 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo do trabalho e
à tutela coletiva nos termos dos artigos 769 da CLT e 19 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação
Civil Pública).”

Informa, ainda o MPT, na petição inicial, que, na esteira do art.
308 do CPC “o pedido de tutela final a ser pleiteado no prazo fixado na mencionada
norma dirá respeito à condenação das ora requeridas em obrigações de fazer e não
fazer relacionada às condições indignas de trabalho a que foi exposta a trabalhadora
mencionada nesta petição inicial, ao cumprimento dos direitos fundamentais violados
de tal trabalhadora, bem como na obrigação de pagar indenização pelos danos morais
coletivos e individuais à vítima apontada.”

Nesse passo, salienta que Madalena Santiago Silva “...começou a
trabalhar para a família de Sônia Seixas Leal e Carlos Fernando Araújo Leal, já falecido
(2020), alguns anos após composta também pela filha do casal, Cristiane Seixas Leal,
quando ainda tinha cerca de 8 anos de idade. 

Nunca foi à escola. Sempre morou na casa da família, que era
seu local de trabalho. Primeiro a família morou num apartamento em Amaralina, em
Salvador, e depois se mudou para um sítio em Buraquinho, em Lauro de Freitas.
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Acordava antes das 6h da manhã e passava o dia trabalhando
nos cuidados com a casa e com Cristiane Seixas Leal, filha de Sônia Seixas Leal e de
Carlos Fernando Araújo Leal. Trabalhava até a noite, muitas vezes até tarde. Cuidou
também da filha de Cristiane, Paloma, até quando elas moraram com os senhores
Carlos e Sônia. 

Madalena nunca recebeu salário (como se atesta do depoimento
de Sônia Seixas Leal e da própria carta que segue em anexo, na qual consta que a
poupança que Madalena tinha, e foi esvaziada por sucessivos saques feitos por
Cristiane Seixas Leal, foi composta por aposentadoria que ela passou a receber –
provavelmente após recolhimentos como autônoma, não dos salários que deveria ter
recebido pelos mais de 35 anos de trabalho). Trabalhava em troca de teto e comida.

Foi chamada de “negra desgraçada”, “negra que não vale nada,
da raça do pai e da mãe”, de “escrava”, ouviu que “você nasceu para ser escrava
mesmo”, e chegou a ser fisicamente agredida (levou empurrão e foi agarrada pelo
pescoço). 

Quando saía sozinha, Madalena ia comprar as coisas de
necessidade da rotina da família. Chegou a comprar alguns móveis para si com o
dinheiro do benefício/aposentadoria que começou a receber quando o senhor Carlos
Fernando deu entrada para ela, mas, quando saiu do sítio, não pôde levá-los.

Madalena não podia demorar muito quando saía. Ouvia
reclamações de sua empregadora. 

O cartão da conta do benefício, contudo, ficava com Cristiane, a
qual fez uso do dinheiro para benefício próprio diversas vezes. Pouco desse recurso
ficou para Madalena. Cristiane fez ainda diversos empréstimos bancários em nome de
Madalena, usando seu cartão do benefício e seu RG. Um desses empréstimos já foi
quitado por Madalena, os outros ainda estão sendo pagos por ela.

Tal situação bem tipifica trabalho análogo ao escravo.”

A providência requerida está prevista no art. 300 do CPC, sendo
que a antecipação de tutela é ato que se insere no poder discricionário do juiz,
segundo seu convencimento motivado, uma vez evidenciada a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a parte autora comprova, satisfatoriamente,
a probabilidade do direito.  Procedendo-se a uma análise, em sede de cognição
sumária, verifico que, efetivamente, a narrativa do Ministério Público do Trabalho,
inserta na petição inicial, relata fatos gravíssimos referentes à verossímil redução da
trabalhadora à condição análoga à de escravo, seja pelas degradantes condições de
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trabalho a que estava sujeita; seja pela exaustiva jornada de labor que cumpria a cada
dia dedicado em prol da acionadas, sem pagamento de salários e demais direitos
trabalhistas. Há, ainda, fatos que demonstram, a princípio, que a requerida Sônia
Seixas Leal costumava impor vigilância ostensiva à Sra. Madalena, inclusive com
emprego de coação moral.

Os documentos anexados com a peça vestibular evidenciam
graves violações aos direitos trabalhistas mais elementares, com flagrante desrespeito
à normas básicas de proteção e saúde (inclusive, psicológica) da trabalhadora, com
nítido potencial para tipificar o trabalho análogo ao de escravo.

Nesse sentido, os seguintes trechos dos termos de depoimentos
adunados aos autos (Ids. 09a88b4, eafdd40, aca282b, 8f065b2, 009aef6, 6908b58,
cb278b8, a4e1d2f, 6c7a377), inclusive das próprias acionadas, que delineiam a densa
fumaça do bom direito ( ) existente nas alegações do MPT:fumus boni iuris

“...que não lembra quando Madalena chegou na casa mas diz
que ela chegou nova, sem saber qual a idade; que não sabe quem levou Madalena para
a casa e que foi o pai que contratou Madalena; que Madalena era a trabalhadora

; que Madalena fazia o cafédoméstica da sua casa; que Madalena morava na sua casa
da manhã para a família, limpava a casa, arrumava a casa, cozinhava e fazia todo o
trabalho doméstico da casa; que nunca outra trabalhadora doméstica trabalhou na

; (...) que Madalena sabe escrever casa mas desse que foi para sua casa não frequentou
escola”

(Depoimento de Cristiane Seixas Leal – grifos acrescidos)

“ ; queque Madalena vai fazer 50 anos que estava com ela
Madalena abandonou ela quando o marido morreu há dois anos; que estava

 e o pai de Madalena levou ela; (...) precisando de uma pessoa para trabalhar com ela
que há 5 anos atrás foi descoberto um furto na conta de Sonia, do marido e de
Madalena; que Cristiane tinha a senha de todos os 3; que Cristiane tinha acesso a
todos os documentos; que descobriu em 2018; que raspou da poupança de Sonia R$
126.000,00; que de Madalena foi R$ 36.000,00; que Cristiane furtou da conta de

(...) Madalena, era toda a economia de Madalena;  que descobriram que tirou tudo da
conta de Madalena; que Madalena ficou sabendo; que Cristiane fez empréstimo

; (...) consignado na conta de Madalena que os cartões de Madalena ficavam na mão de
(...) Cristiane; que Madalena é uma pessoa sem cultura e fácil de influenciar;  que

  (...) Madalena nunca recebeu aposentadoria e salário;  que onde estava Madalena
estava também; que as amizades de Madalena eram as amizades dela; que Madalena

 ...”cuidou e viu todo mundo crescer, inclusive os filhos dos sobrinhos

(Depoimento de Sônia Seixas Leal - grifos acrescidos)
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“que Seu Guilherme, vizinho de Santa Cruz perguntou à mãe se
podia ir trabalhar na casa de D Sonia,; ; (...) que a mãe deixou irque devia ter uns 8 anos
para trabalhar; que quando chegou lá Dona Sonia estava operada e já falou “não gostei
dessa menina”; que Carlos gostou dela; que se Carlos tivesse vivo não tinha acontecido
nada disso; que Carlos era uma pessoa boa.; que ainda criança trabalhava na casa,
lavava prato, arrumava a casa, lavava roupa, lavava banheiro, fazia tudo menos

 (...); cozinhar, que também cuidava de Cristiane que não ia para a escola; que nunca foi
   (...) na escola; que com uns 15 anos você aprendeu a cozinhar e passou a fazer a

; (...); que nunca saiu decomida também; que não tinha outra pessoa que trabalhou lá
noite; (...) que nunca recebeu salário; (...) que não tinha horário de trabalho; que
quando pediam as coisas atendia qualquer hora; (...) que nunca tirou férias; que nunca
viajou sozinha; que nunca dormiu fora por mais de um dia; (...) que mesmo em festa e
almoço era só ela pra fazer tudo, cozinhava para todo mundo e limpava tudo sozinha
depois; que durante a festa servia a todo mundo; que ficava cansada de tanto trabalho
mas ficada quieta; que Sonia começou a tratar mal; que um dia tava na cozinha e Sonia
disse que nunca viu tanta lerdeza na   ida, empurrou ela no chão e ela caiu; (...) que
Sonia chamava de lerda, que chamava de nêga desgraçada, dizia que não valia nada...”

(Depoimento de Madalena Santiago da Silva– grifos acrescidos)

“que Madalena acordava por volta de 5:30h-6h da manha e
quando o depoente ia na casa por volta de 20:30h-21h Madalena ainda estava
servindo, vendo se alguém precisava de alguma coisa; (...)que nesse período que
frequentou a casa só viu Madalena sozinha para resolver coisas da casa; que nunca viu
Madalena sair para fazer alguma atividade de lazer para ela; (...) que nunca viu
Madalena ir passar um sábado ou um domingo na casa de um amigo ou sair com
amigos; que nunca viu Madalena tirar férias; (...) que as pessoas da casa tratavam ela
bem, mas quando dona Sonia acordava virada xingava, empurrava Madalena, chamava

;   (...) que Cristiane era sempre fria com Madalena, mas Madalena protegiade “negra”
Cristiane; que os cartões de Madalena ficavam com Cristiane(...); que em algum
momento que o depoente não sabe quando, seu Carlos providenciou uma
aposentadoria para Madá; que antes dessa aposentadoria ela não recebia nada, nem
outo benefício e nem salário; (...) que como ela não tinha liberdade para ir no shopping,
ela quando via alguma coisa ela queria comprar; que era como se fosse uma “negra de
capacho”; que dona Sonia não gostava que Madalena passasse muito tempo fora de
casa sozinha; que as saídas de Madalena eram controladas; que mesmo fora do
horário de serviço ela não podia fazer o que queria; que quando Madalena ia em sua
casa era muito rápido, que Madalena dizia que tinha que ir embora para dona Sonia

(...) ;(...) não brigar; que nunca viu Madalena saindo dali da redondeza que certo dia
dona Sonia junto com seu Carlos e Madalena foram na Caixa Econômica Federal de
Pitangueiras tirar um extrato da conta bancária e de forma riste seu Carlos informou a
dona Sonia que a conta dela que tinha cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
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estava zerada; que como se não bastasse, ao checar o extrato de Madá e da conta de
 (...) que descobriramMadá tinha sido extraviado R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)

também que Cristiane tinha feito dois empréstimos no nome de Madá ...”

(Depoimento de Demis Costa do Carmo – grifos acrescidos)

“...  (...) que nessa épocaque quando nasceu Madá já existia lá
Madá era ; que Madá fazia comida e arrumava a casa; que emempregada doméstica
Amaralina era a mesma coisa que Madalena fazia comida e arrumava a casa; (...) que
no aniversário de sua filha em 2018 seus tios e Madalena não apareceram e achou
estranho, começou a ficar preocupada; que no outro dia que soube da história que eles
tinham descoberto que Cristiane zerou a conta de sua tia, que tinha quase duzentos
mil; e limpou também a poupança de Madalena, que tinha trinta e poucos mil reais;

; ...” que ela também tinha feito três empréstimos consignados

(Depoimento de Maria Virgínia Seixas Monteiro – grifos
acrescidos)

“...que sempre via Madalena fazendo os serviços domésticos;
que Madalena sempre foi empregada e ; nunca viu outra na casa que Madalena
passava, varria, arrumava.... que a depoente sempre ia lá brincar e Madalena ficava
fazendo as coisas da casa; que Madalena não saía para brincar; que a depoente teve
uma fase que brincava muito com Cris mas Madalena não; que Madalena nunca foi de
brincar com eles, talvez porque sempre fazia algo na casa; que nunca viu outros
amigos de Madalena fora da casa, era muito pouco de conversa; que só vivia mesmo
dentro casa , que saía às vezes no mercado para comprar alguma coisa, pão... mas era

 ; que nunca viusó de ficar dentro de casa; que nunca viu comprar coisas pra ela
Madalena arrumada, maquiada, para ir a alguma festa; que ontem Madalena falou
para ela que foi a um restaurante com uma senhora e ela ficou com vergonha e muito
emocionada; (...) que não sabe dizer se Madalena recebia salário, mas se ela recebesse
salário ela estaria rica porque não gastava com nada, nunca teve vida social, ou

; (...)comprar roupa, sempre via Madalena com roupa de propaganda que ela ganhava
que há poucos meses ficou sabendo que eles tinham vendido o sítio e tinham ído
embora e Madalena morando de favor na casa de uma senhora; que Madalena nunca

, quando via Madalena sair sozinha, era para uns 200 metros, numsaía sozinha
mercadinho bem próximo ao sítio, o mercadinho do Galego, mas logo voltava para
casa; que nunca viu Madalena tirar férias; que nunca viu Madalena passar 30 dias fora

; que sempre passava na frente e via Madalena limpando a frente; do sítio que
.”Madalena sempre foi empregada da Sônia, sempre trabalhou na casa desde criança

(Depoimento de Claudia Lima dos Santos - grifos acrescidos)
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“Que nasceu no endereço próximo ao sítio de Sônia, saiu e
voltou ao endereço há cerca 20 a 30 anos. Que conheceu Madalena pequena, menina,

 quando a família frequentava o sítio aos finais de semana; Que ía lá no sítio de vez em
quando pegar caju, castanha, que aproveitava e ficava lá, brincava um pouco com
Madalena, mas Madalena nunca foi de brincar, sempre ficava quieta; Que já entrou
dentro da casa; Que Madalena quando pequena tinha um banquinho para subir e lavar

; pratos Que sempre via Madalena fazendo as coisas, fazia tudo, fazia trabalho na casa,
cuidava do jardim, fazia bolo desde pequena; Que desde pequena fazia tudo, sempre

 trabalhou lá; Que nunca viu outra trabalhadora doméstica na casa; Que quando
conheceu Madalena, Madalena devia ter uns 8 para 9 anos; Que nesse último período
que Madalena estava lá, ela ainda trabalhava, sempre via ela cuidando do jardim,

 (...) colocando lixo para fora, também cozinhava; Que nunca via Madalena sair sozinha
; Que aos domingos elada casa, somente quando saiu do sítio começou a sair sozinha

fazia a mesma coisa dos outros dias; Que nunca viu Madalena sair sozinha para lugar
algum, ; Que passava na frente da casa as 08 horasapenas com Sônia ou acompanhada
da manhã, que tem um ponto na frente da casa, e sempre passa lá e via Madalena lá.
Que passava às 6 horas da manhã e já via Madalena fazendo alguma coisa; ...”

(Depoimento de Maria Edilene Lima dos Santos – grifos
acrescidos)

“... que conheceu Madalena trabalhando na casa de uma prima,
Sônia Seixas Leal, em 1973, em Nordeste de Amaralina; Que lembra e o primeiro
impacto que lembra foi a prima disse que Madalena tinha cara de maluca; Que
Madalena fazia tudo na casa, criou a filha e a neta de Sônia, Paloma; Que Madalena

; Que Sôniacozinhava, limpava a casa, fazia faxina, cuidava de todos os afazeres da casa
mudo de Amaralina para Lauro de Freitas bem antes de 2010, mas não sabe precisar o
ano; (...) , na limpeza dos terreno eQue Madalena começava a trabalhar bem cedo
depois ia preparar o café; ; Que Madalena era chamada de escrava pela patroa que

; (...) Que Madalena foi roubada porMadalena levantava cedo e só dormia tarde
Cristiane, que retirou o dinheiro da poupança de Madalena e ainda fez dívidas no nome
de Madalena; (...) Que Madalena não sabe ler, por isso Cristiane Seixas Leal usava o
cartão de Madalena; (...)que Sônia frequentemente xingava Madalena de desgraça e

, e que Sonia chamava Madalena de escrava maltratava e empurrava Madalena, e
; (...) que Madalena nunca teve namorado; Madalena sempre chorava Que Madalena

; (...) nunca saía para lazer Que nos finais de semana Madalena também trabalhava, e
; não tinha folgas (...) Que Madalena nunca teve plano de saúde, e que a depoente em

duas ocasiões levou Madalena a médico, uma vez a um cardiologista e em outra vez a
”um oftalmologista, e que Madalena nunca foi a um ginecologista para outro exames.

(Depoimento de Denise Maria Duran Passos– grifos acrescidos)
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De outro giro, a carta de ID 36fd706 assinada por Carlos
Fernando Araújo Leal, Sônia Seixas Leal (acionada) e Madalena Santiago da Silva,
datada de 02 de abril de 2018, também corrobora a situação em que vivia a
empregada. Confira-se: “(...) Sem qualquer sentimento de sensibilidade, ao contrário
com o objetivo de atingir a todos V.  todas as cadernetas de poupança de suasubtraiu
mãe e Madalena. Esta, foi como os meus antepassados diziam, era e sempre foi a

 chamada “mãe preta” que lhe embalou no colo assim como vem fazendo com a sua
 filha. Serviu até hoje como uma “escrava” fazendo todas as suas vontades.

Queria bem como se fosse a sua própria mãe. Então qual o
agradecimento e gratidão: retirou toda a sua pequena poupança, produto de uma

. aposentadoria de 35 anos de trabalho Não satisfeita no seu instinto perverso, ainda
teve a crueldade de consignar empréstimos na sua aposentadoria que variam de 48,60

. Doloroso! O choro de dor e desespero da inocente Madalena ao tomare 70 meses
conhecimento do fato, por certo está entregue à misericórdia Divina. O preço dessa
covardia será resgatado, ainda nessa vida”. (grifos acrescidos).

Pelo teor do documento acima transcrito, é possível observar
que houve o reconhecimento, na referida carta de ID 36fd706, do ato perpetrado pela
Sra. CRISTIANE SEIXAS LEAL que gerou prejuízos indubitáveis à Sra Madalena, com a
subtração de valores de sua caderneta de poupança, enquanto ela passava
necessidades. Este fato também foi citado nos inúmeros depoimentos colhidos,
conforme alhures destacado. 

O próprio designativo: , inserto no documento de ID.“mãe preta”
36fd706, carrega em si o traço da desigualdade. Não raro, imprime na vítima, in casu,
na trabalhadora, a confusão de sentimentos e percepção da realidade, ao misturar
num mesmo designativo o conceito sublime e afetivo de “mãe” e o adjetivo “preta”,
historicamente ligado a uma equivocada percepção de exploração autorizada,
notadamente em um país com um passado escravocrata. E assim, a criança negra e
pobre continuou a viver e crescer em uma realidade de utilização do seu trabalho não
remunerado, por interiorizar a errônea carga axiológica que a mencionada expressão
tem o potencial de imprimir, como está a revelar o contexto probatório até então
produzido.

Destarte, em sede de cognição sumária, os autos revelam a
configuração, na hipótese , da tempestade perfeita para o aparecimento desub judice
uma estrutura perversa de discriminação, em que crianças negras, geralmente
meninas, com parco ou nenhum recurso financeiro, são destinadas, na mais tenra
idade, a famílias para terem “uma chance na vida”. Mas que chance se lhes apresenta
aquilo que poderia ter sido a sorte grande? O trabalho doméstico exaustivo,
geralmente por inúmeras horas, lavando, cozinhando, arrumando a casa, cuidando de
outras crianças (quando elas próprias ainda exigiam cuidados e afeto), enquanto os
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anos passavam, furtando-lhes uma infância de brincadeiras e aprendizado escolar,
como deveria ser inerente a toda e qualquer criança, independente de sexo, gênero ou
condição social. 

Consoante revela o Protocolo para Julgamento com Perspectiva
de Gênero do CNJ (2021): “ O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou,
em novembro de 2019, que, dos mais de 6 milhões de brasileiros que se dedicam ao
trabalho doméstico, 92% são mulheres – em sua maioria negras (63% do total), de
baixa escolaridade e oriundas de famílias de baixa renda. Esses dados são fruto de
uma herança escravocrata, conforme apontado pelo Ipea, de uma sociedade

 tradicionalmente patriarcal e da expressiva desigualdade de renda no Brasil.”

Dessa forma, a análise dos documentos adunados com a
petição inicial evidencia a  a escorar as medidas de urgência deprobabilidade do direito
natureza cautelar requeridas, pautadas na alegação de trabalho análogo ao de escravo,
cujo efetivo decalque será objeto de futura ação trabalhista, quando se efetivará a
cognição exauriente. 

De igual maneira, o  é evidente, haja vista que,perigo de dano
após décadas laborando para as demandadas, a Sra. Madalena não dispõe dos direitos
trabalhistas básicos para a sua subsistência, a exemplo de salários e depósitos de
FGTS, fato ainda agravado pela noticiada subtração de seus recursos financeiros,
conforme documento de ID. 36fd706 e relatos dos depoimentos acima destacados.
Esta última circunstância, inclusive, deixa transparecer que, caso as requeridas
dissipem o seu patrimônio, tal significará a condenação da obreira a jamais receber o
que for de direito, comprometendo a efetividade de uma eventual tutela jurisdicional
que poderá ser proferida em favor da trabalhadora na futura reclamação trabalhista
noticiada na peça vestibular, sem poder sequer contar com qualquer resguardo
financeiro amealhado em décadas de sua vida.

Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC
(probabilidade do direito alegado e perigo de dano e risco ao resultado útil do
processo), diante da verossimilhança e da gravidade das alegações da petição inicial e
do evidente , defiro, liminarmente, a tutela de natureza cautelar,periculum in mora
razão pela qual DETERMINO:

a) A realização de bloqueio cautelar da quantia de R$
1.000.000,00 (hum milhão de reais) no patrimônio das acionadas. Os valores deverão
ficar retidos em juízo até a prolação de decisão de mérito, com cognição exauriente.

b) determinar que as acionadas paguem em favor da Sra.
Madalena Santiago da Silva, um salário mínimo mensal, sendo cinquenta por cento a
cargo de cada uma das requiridas (reconhecida a responsabilidade solidária entre as
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mesmas), até o julgamento da ação principal, como dano material sofrido,
notadamente em razão do relato inserto no documento de ID. 36fd706, também
mencionados nos depoimentos colhidos, a fim de viabilizar a sua sobrevivência digna.

Intimem-se as partes.

 

VIVIANNE TANURE MATEUS

       Juíza do Trabalho Titular

 

SALVADOR/BA, 06 de abril de 2022.

VIVIANNE TANURE MATEUS
Juiz(a) do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente por: VIVIANNE TANURE MATEUS - Juntado em: 06/04/2022 14:13:45 - 3156e8d
https://pje.trt5.jus.br/pjekz/validacao/22040511144973400000067191515?instancia=1
Número do processo: 0000165-12.2022.5.05.0002
Número do documento: 22040511144973400000067191515

Fls.: 10



SUMÁRIO

Documentos

Id. Data da
Assinatura Documento Tipo

3156e8d 06/04/2022 14:13 Decisão Decisão


	25/03/2022 - Capa
	1. 06/04/2022 - Decisão - 3156e8d
	03/05/2022 - Sumário

