
BRANDÃO FILHO & ADVOGADOS 

RELATÓRIO DE PROCESSOS DE DEMANDAS COLETIVAS 

  

SINASEFE 

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 0023332-68.2013.4.01.3300 

VARA 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - 
SINASEFE 

RÉU Instituto Federal de Educação, Ciência, e Tecnologia da Bahia 

União Federal 

OBJETO Diárias e outras indenizações - Direito ao recebimento do auxílio transporte 

independentemente do meio de transporte utilizado no deslocamento entre a residência 

e o local de trabalho. 

ANDAMENTO 

 

 

2013 - Ajuizamento da Ação. 

24/07/2013 - Conclusos para decisão 

07/08/2013 - Petição oficio documento recebido em secretaria - mandado citação do IF 

BAIANO    

08/08/2013 - Citação por oficial mandado devolvido cumprido   

12/08/2013 - Petição oficio documento recebido em secretaria - autor reitera o pedido 

de assistência gratuita  

13/08/2013 - Citação por oficial mandado devolvido cumprido     

10/09/2013 - Carga retirados PGF  

03/10/2013 - Recebidos em secretaria - petição do réu apresentando contestação  

08/10/2013 - Conclusos para decisão     

08/10/2013 - Resposta contestação impugnação apresentada  

11/10/2013 - Devolvidos com decisão tutela antecipada indeferida  

21/10/2013 - Carga retirados advogado autor   

30/10/2013 - Petição oficio documento recebido em secretaria -do autor oferecendo 

replica  

30/10/2013 - Recebidos em secretaria – com petição do autor informando a 

interposição de agravo de instrumento  

06/11/2013 - Conclusos para despacho     

06/11/2013 - Recurso agravo de instrumento apresentado comprovante de interposição   

06/11/2013 - Replica apresentada   

26/11/2013 - Petição oficio documento recebido em secretaria - 2ª do autor 

informando que não tem provas a produzir  

26/11/2013 - Petição oficio documento recebido em secretaria - do autor informando 

que não tem provas a produzir    

02/12/2013 - Petição oficio documento juntado 

04/12/2013 - Carga retirados PGF   

11/12/2013 - Recebidos em secretaria - com petição do IFBA informando que não tem 

outras provas a produzir  

13/12/2013 - Juntada de despacho - decisão proferida no agravo de instrumento  

13/12/2013 - Petição oficio documento juntado 

16/12/2013 - Conclusos para despacho     

08/01/2014 - Petição oficio documento recebido em secretaria - manifestação do autor 

sobre despacho proferido   

17/01/2014 - Conclusos para decisão     

17/01/2014 - Petição oficio documento juntado     

05/02/2014 - Petição oficio documento recebido em secretaria - 2ª do IFBAIANO 

requerendo a juntada de documentos em anexo  

06/02/2014 - Petição oficio documento recebido em secretaria - 3ª petição da parte ré 
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IFBAIANO comprovando cumprimento de decisão  

10/02/2014 - Conclusos para despacho     

10/02/2014 - Petição oficio documento juntado - IFBAIANO  

12/03/2014 - Carga retirados PGF - IFBAIANO  

17/03/2014 - Recebidos em secretaria - com petição do IF Baiano consignando ciência 

do despacho  

21/03/2014 - Petição oficio documento juntado   

24/03/2014 - conclusos para sentença     

31/03/2014 - Devolvidos com sentença com exame do mérito pedido improcedente   

08/05/2014 - Petição oficio documento recebido em secretaria - recurso de apelação do 

autor  

15/05/2014 - Conclusos para despacho     

15/05/2014 - Recurso apelação interposta autor   

06/06/2014 - Conclusos para despacho     

06/06/2014 - Petição oficio documento juntado   

09/07/2014 - Carga retirados PGF – IFBAIANO  

21/07/2014 - Recebidos em secretaria - com contrarrazões do IFBAIANO  

23/07/2014 - Remessa ordenada TRF     

23/07/2014 - Recurso contrarrazões apresentadas     

25/07/2014 - Remetidos TRF sem baixa    

26/08/2014 - Processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

26/08/2014 - Distribuição por dependência 

27/08/2014 - Conclusão para relatório e voto 

27/08/2014 - Processo recebido no(a) Gab. DF Francisco Betti 

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0011780-43.2012.4.01.3300   

VARA 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - 

SINASEFE 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

OBJETO Gratificação de incentivo - Retorna a folha de pagamento a rubrica VPNI paga até jan. 

2012 bem como desconto de valores com vistas a reposição ao erário daquilo que já foi 

percebido 

ANDAMENTO 

 

 

20/03/2012 - Inicial autuada     

21/03/2012 - conclusos para decisão     

26/03/2012 - devolvidos com despacho     

09/04/2012 - recurso embargos declaração apresentados     

09/04/2012 - petição oficio documento juntado -embargos de declaração  

10/04/2012 - conclusos para decisão – com embargos de declaração  

13/04/2012 - devolvidos om decisão embargos de declaração rejeitados  

16/04/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão: 8ante o exposto rejeito os declaratórios remanescendo incólume a deliberação 

embargada dev  

09/05/2012 - custas recolhimento realizado comprovado     

09/05/2012 - conclusos para decisão     

11/05/2012 - devolvidos com decisão tutela antecipada deferida     

15/05/2012 - diligencia cumprida- decisão registrada no ecvd  

17/05/2012 - citação por oficial mandado remetido central -aguardando a devolução do 

mandado  
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17/05/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão     

21/05/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão: 19defiro a antecipação da tutela e determino em consequência que a UFBA se 

abstenha da pr  

06/06/2012 - carga retirados agu     

19/06/2012 - recurso agravo de instrumento apresentado comprovante de interposição  

27/06/2012 - intimação notificação vista ordenada réu  

31/07/2012 - resposta contestação impugnação apresentada     

06/08/2012 - petição oficio documento juntado    

20/08/2012 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

20/08/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

28/08/2012 - carga retirados advogado  

11/09/2012 - replica apresentada     

05/11/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria - autor  

10/12/2012 - carga retirados agu – interessado procuradoria federal  

23/01/2013 - conclusos para despacho       

18/02/2013 - carga retirados    

11/03/2013 - prazo certificado transcurso in albis     

14/03/2013 - conclusos para sentença     

03/06/2013 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente    

26/06/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença: 1 ante o exposto tudo bem visto e examinado hei por bem rejeitar a 

preliminar de ilegiti  

30/07/2013 - prazo certificado transcurso in albis - prazo autor  

30/08/2013 - intimação notificação vista ordenada agu     

02/09/2013 - carga retirados PGF - interessado procuradoria geral da união  

02/10/2013 - recebidos em secretaria     

02/10/2013 - recurso apelação interposta réu     

08/10/2013 - conclusos para decisão     

28/10/2013 - carga retirados advogado autor     

04/11/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria     

06/11/2013 - recurso contrarrazões apresentadas     

06/11/2013 - recurso adesivo interposto autor     

20/11/2013 - conclusos para despacho       

22/11/2013 - intimação notificação vista ordenada INSS     

25/11/2013 -  retirados PGF - interessado procuradoria geral federal  

09/12/2013 - recurso contrarrazões apresentadas - contrarrazões ao recurso adesivo 

IFBA  

10/01/2014 -recurso contrarrazões apresentadas     

10/01/2014 - remessa ordenada TRF      

04/02/2014 - conclusos para despacho     

17/02/2014 - carga retirados advogado autor   

25/02/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria     

07/03/2014 - petição oficio documento juntado    

08/04/2014 - conclusos para despacho     

22/04/2014 - intimação notificação vista ordenada autor  

13/05/2014 -  prazo certificado transcurso in albis     

27/05/2014 - oficio remetido central   

21/07/2014 - remessa ordenada TRF     

31/07/2014 - REMETIDOS TRF SEM BAIXA 

04/09/2014 - distribuição por dependência ao juiz federal Carlos Augusto Pires 

Brandão (conv.) 
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04/09/2014 - vista a procuradoria regional da republica   

06/10/2014 - processo sob responsabilidade do(a) juiz(a) convocado(a) Juiz Federal 

Jamil Rosa De Jesus Oliveira (conv.) 

16/12/2014 - redistribuição por sucessão a(o) Desembargador Federal Jamil Rosa De 

Jesus Oliveira 

02/03/2015 - processo devolvido pela procuradoria regional da república no(a) 

primeira turma 

28/09/2015 - petição juntada nr. 3578074 parecer (do MPF) 

01/10/2015 - processo remetido para Gab. JF Carlos Augusto Pires Brandão 

01/10/2015 - processo remetido para Gab. Jf Carlos augusto pires brandão 

10/06/2016 - processo recebido no(a) Gab. Jf Carlos augusto pires brandão 

10/06/2016 - processo remetido para Gab. Df Carlos augusto pires brandão 

10/06/2016 - processo recebido no(a) Gab. Df Carlos augusto pires brandão 

10/06/2016 - conclusão para relatório e voto 

04/11/2016 - processo remetido para primeira turma (processos do Df Jamil Rosa De 

Jesus Oliveira) 

07/11/2016 - processo recebido no(a) primeira turma 

09/11/2016 - processo remetido para Gab. Df Jamil Rosa De Jesus Oliveira 

09/11/2016 - processo recebido no(a) Gab. Df Jamil Rosa De Jesus Oliveira 

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0007456-10.2012.4.01.3300 - ARQUIVADO 

VARA 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Federal de 1º e 2º Graus - SINASEFE 

RÉU Presidente da comissão designada pela portaria nº 1490 de 24102011 
Reitora do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia IFBA 

OBJETO Eleições - Invalidar o processo eleitoral no âmbito do conselho superior IFBA 

ANDAMENTO 

 

 

22/02/2012 - distribuição automática - Peticionamento eletrônico 

23/02/2012 - conclusos para decisão  

28/02/2012 - devolvidos com decisão liminar indeferida     

01/03/2012 - recurso embargos declaração apresentados     

01/03/2012 - conclusos para decisão     

01/03/2012 - devolvidos com decisão embargos de declaração rejeitados     

09/03/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão     

16/05/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão 

16/05/2012 - prazo certificado transcurso in - impte  

17/05/2012 - conclusos para despacho     

18/05/2012 - devolvidos com despacho     

28/05/2012 - oficio ordenada expedição - notificar a autoridade coatora reitora do 

IFBA do teor da decisão de fls 9093 bem assim para o prestam de informações  

28/05/2012 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado - 

intimar o IFBA para dizer se tem interesse em intervir no feito  

27/06/2012 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada     

27/06/2012 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido - IFBA  

27/06/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria - IFBA  

27/06/2012 - resposta informações apresentadas - reitora do IFBA  

27/06/2012 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada     

27/06/2012 - resposta informações apresentadas - presidente da comissão eleitoral da 

reitoria do IFBA  

27/06/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria - IFBA  



NÚMERO DO PROCESSO 0007456-10.2012.4.01.3300 - ARQUIVADO 

28/06/2012 - conclusos para despacho 

29/06/2012 - devolvidos com despacho     

12/07/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

16/07/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho     

18/07/2012 - diligencia ordenada deferida - retificar autuação  

18/07/2012 - diligencia cumprida - retificação realizada  

30/08/2012 - parecer MPF apresentado     

06/09/2012 - conclusos para sentença     

25/10/2012 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido improcedente    

27/11/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

17/12/2012 - diligencia ordenada deferida - certificar prazo  

19/12/2012 - prazo certificado transcurso in albis - impte  

19/12/2012 - oficio ordenada expedição - impado  

19/12/2012 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado - 

UNIÃO e MPF  

28/01/2013 - oficio expedido  

22/02/2013 - petição oficio documento juntado - ciência da sentença união  

22/02/2013 - oficio devolvido comprovante entrega  

22/02/2013 - oficio devolvido comprovante entrega  

22/02/2013 intimação notificação vista ordenada réu -  até 2503 para apelação 

impetrado  

25/03/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria MPF  

09/04/2013 - diligencia ordenada deferida - certificar prazo  

29/04/2013 - prazo certificado transcurso in albis - impdo  

29/04/2013 - transito em julgado  

29/04/2013 - remessa ordenada arquivo     

09/05/2013 - BAIXA ARQUIVADOS - 09.05.2013  

 

 

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0024270-34.2011.4.01.3300 

VARA 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores da Federais da Educação Básica e Profissional 

SINASEFE/BA 

RÉU Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET/BA 

OBJETO Diárias e outras indenizações - Pagamento de transporte independentemente do meio 

utilizado para o deslocamento 

ANDAMENTO 

 

2011 - Inicial Autuada     

19/07/2011 - conclusos para decisão     

25/07/2011 - devolvidos com decisão tutela antecipada deferida      

26/07/2011 - citação por oficial mandado expedido     

29/07/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação de decisão 

09/08/2011 - carga retirados AGU  

25/08/2011 - resposta contestação impugnação apresentada     

25/08/2011 - recurso agravo de instrumento apresentado comprovante de interposição  

08/09/2011 - conclusos para despacho  

15/09/2011 - carga retirados advogado autor     

26/09/2011 - replica apresentada      

13/12/2011 - prazo certificado transcurso in albis - autor parcialmente  



NÚMERO DO PROCESSO 0024270-34.2011.4.01.3300 

01/03/2012 - conclusos para despacho     

06/03/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

10/04/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria      

10/05/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

01/06/2012 - intimação notificação vista ordenada INSS     

04/06/2012 - carga retirados AGU – interessado Procuradoria Federal    

31/07/2012 - conclusos para despacho  

31/07/2012 - devolvidos com despacho     

02/08/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

08/08/2012 - intimação notificação vista ordenada INSS     

13/08/2012 - carga retirados AGU   

15/08/2012 - recebidos em secretaria     

04/09/2012 - prazo certificado transcurso in albis - parte autora  

06/09/2012 - conclusos para sentença     

08/01/2013 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente  

07/02/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença     

02/04/2013 - prazo certificado transcurso in albis     

02/04/2013 - intimação notificação vista ordenada réu outros     

08/04/2013 - carga retirados PGF - interessado Procuradoria Geral Federal  

08/05/2013 - recebidos em secretaria     

08/05/2013 - recurso apelação interposta réu     

14/05/2013 - conclusos para despacho  

23/05/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

14/06/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho recebo a apelação de fls136154 do IFBA no efeito tão somente devolutivo 

consoante o disposto n  

19/06/2013 - oficio ordenada expedição     

01/07/2013 - carga retirados advogado  

08/07/2013 - recebidos em secretaria     

08/07/2013 - recurso contrarrazões apresentadas     

08/07/2013 - recurso adesivo interposto autor     

31/07/2013 - conclusos para despacho  

31/07/2013 - devolvidos com despacho     

06/08/2013 - intimação notificação vista ordenada réu outros     

12/08/2013 - carga retirados PGF - interessado Procuradoria Geral Federal  

19/08/2013 - recebidos em secretaria     

21/08/2013 - conclusos para despacho  

21/08/2013 - devolvidos com despacho     

22/08/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

25/09/2013 - carga retirados advogado  

02/10/2013 - recebidos em secretaria     

02/10/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria     

04/10/2013 - conclusos para decisão     

07/10/2013 - devolvidos com despacho       

21/10/2013 - desentranhamento ordenado deferido     

21/10/2013 - desentranhamento realizado     

21/10/2013 - oficio ordenada expedição     

24/10/2013 - intimação notificação vista ordenada agu     

04/11/2013 - carga retirados PGF  
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12/11/2013 - recebidos em secretaria     

12/11/2013 - recurso contrarrazões apresentadas - contrarrazões ao recurso adesivo  

21/11/2013 - remessa ordenada TRF     

28/11/2013 - REMETIDOS TRF SEM BAIXA   

06/02/2014 - processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

06/02/2014 - distribuição por dependência ao Desembargador Federal Francisco de 

Assis Betti 

07/02/2014 - conclusão para relatório e voto   

07/02/2014 - processo recebido no(a) Gab. DF Francisco Betti 

 

  

NÚMERO DO PROCESSO 0020564-43.2011.4.01.3300 

VARA 6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional Seção 

Sindical de Salvador -  SINASEFE/BA 

REU  Instituto Federal Baiano 

OBJETO Promoção Ascensão - Progressão funcional para o nível DIII MP 4312008 

ANDAMENTO 31/05/2011 - inicial autuada     

06/06/2011 - conclusos para despacho     

08/06/2011 - devolvidos com decisão outros especificar - nega gratuidade justiça 

determina recolhimento de custas  

08/06/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão     

18/07/2011 - petição oficio documento recebida em secretaria     

18/07/2011 - deposito em dinheiro realizado deposito - custas iniciais  

18/07/2011 - conclusos para despacho     

29/07/2011 - devolvidos com despacho - sindicato apresentar lista de substituídos  

01/09/2011 - telex fax recebido - petição autor via fax  

01/09/2011 - petição oficio documento recebida o em secretaria  original petição 

recebido  

08/09/2011 - conclusos para despacho       

13/09/2011 - citação ordenada       

22/09/2011 - citação por oficial mandado devolvido cumprido - pz réu  

23/09/2011 - resposta contestação impugnação apresentada     

23/09/2011 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório - intima autor para 

replica  

23/09/2011 - replica ordenada intimação para apresentação     

23/09/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório   

04/10/2011 - petição oficio documento recebida o em secretaria - pet subst autor  

04/10/2011 - carga retirados advogado  

11/10/2011 - recebidos em secretaria     

14/10/2011 - réplica apresentada     

14/10/2011 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório     

14/10/2011 - prova especificação ordenada     

14/10/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

26/10/2011 - petição oficio documento recebida o em secretaria - petição da parte 

autora  

26/10/2011 - intimação notificação vista ordenada AGU     

08/11/2011 - telex fax recebido - autor  

08/11/2011 - intimação notificação vista ordenada INSS     

10/01/2012 - carga retirados INSS  

12/01/2012 - recebidos em secretaria     
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13/01/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria – petição IFBaiano  

23/01/2012 - conclusos para sentença     

29/02/2012 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente em 

parte    

01/03/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença   

14/03/2012 - carga retirados advogado  

16/03/2012 - recebidos em secretaria     

19/03/2012 - recurso embargos declaração apresentados - pelo autor  

19/03/2012 - intimação notificação vista ordenada AGU     

20/03/2012 - carga retirados AGU  

22/03/2012 - recebidos em secretaria     

22/03/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

23/03/2012 - petição oficio documento juntado - petição impugnação aos embargos 

declaratórios  

23/03/2012 - conclusos para sentença     

12/04/2012 - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração rejeitados   

12/04/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença   

16/04/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença     

19/04/2012 - carga retirados advogado autor  

04/05/2012 - recebidos em secretaria     

04/05/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

04/05/2012 - recurso apelação interposta autor     

04/05/2012 - petição oficio documento juntado - petição e GRU 02 parte autora  

04/05/2012 - intimação notificação vista ordenada AGU     

08/05/2012 - carga retirados AGU   

10/05/2012 - recebidos em secretaria     

10/05/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

10/05/2012 - recurso apelação interposta réu     

10/05/2012 - conclusos para despacho     

15/05/2012 - devolvidos com despacho - recebendo recursos das partes  

15/05/2012 - recurso recebido efeito suspensivo - recursos recebidos em ambos efeitos  

15/05/2012 - recurso ordenada intimação recorrido     

15/05/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

28/05/2012 - carga retirados advogado autor     

18/06/2012 - recebidos em secretaria     

18/06/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria     

19/06/2012 - petição oficio documento juntado - autor  

19/06/2012 - intimação notificação vista ordenada AGU     

26/06/2012 - carga retirados PGF   

10/07/2012 - recebidos em secretaria     

10/07/2012 - petição oficio documento juntado    

10/07/2012 - recurso contrarrazões apresentadas pelo IFBAHIANO  

10/07/2012 - prazo certificado transcurso in albis - parte autora  

10/07/2012 - remessa ordenada TRF     

10/07/2012 - remetidos TRF sem baixa - guia nº 922012  

11/07/2012 - recebidos do TRF - juntada de contrarrazões do sindicato autor  

11/07/2012 - recurso contrarrazões apresentadas - do sindicato autor  

11/07/2012 - remessa ordenada TRF     

31/08/2012 - REMETIDOS TRF SEM BAIXA - guia 2012  

06/09/2012 - distribuição automática ao Desembargador Federal Kassio Nunes 
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Marques 

10/09/2012 - conclusão para relatório e voto  

10/09/2012 - processo recebido no(a) Gab. do Desembargador Federal Kassio 

Marques 

10/09/2012 - processo remetido para Gab. do Desembargador Federal Kassio Marques 

21/06/2013 - processo sob responsabilidade do(a) juiz(a) convocado(a) Juiz Federal 

Renato Martins Prates (conv.) 

28/06/2013 - redistribuição por sucessão a(o) Desembargador Federal Ney De Barros 

Bello Filho 

01/08/2013 - conclusão para relatório e voto  

01/08/2013 - processo recebido no(a) GAB. DF Ney Bello 

28/04/2014 - processo sob responsabilidade do(a) juiz(a) convocado(a)  Juiz Federal 

Carlos Augusto Pires Brandão (conv.) 

09/05/2014 - processo remetido para GAB. JF Carlos Augusto Pires Brandão 

12/06/2014 - processo recebido no(a) GAB. JF Carlos Augusto Pires Brandão 

06/10/2014 - processo sob responsabilidade do(a) juiz(a) convocado(a)  Juiz Federal 

Jamil Rosa De Jesus Oliveira (conv.) 

09/10/2014 - processo remetido para GAB. JF Jamil Rosa De Jesus Oliveira 

13/11/2014 - processo recebido no(a) GAB. JF Jamil Rosa De Jesus Oliveira 

16/12/2014 - redistribuição por sucessão a(o) Desembargador Federal Jamil Rosa De 

Jesus Oliveira 

22/02/2016 - processo remetido para Gab. JF Emmanuel Mascena De Medeiros 

22/02/2016 - atribuição a(o) Juiz Federal Emmanuel Mascena De Medeiros - projeto 

piloto de aceleração de julgamento – CNJ 

18/03/2016 - processo recebido no(a) Gab. JF Emmanuel Mascena De Medeiros 
18/03/2016 - conclusão para relatório e voto  

04/05/2016 - incluído na pauta de julgamento do dia 17/05/2016 

09/05/2016 - pauta de julgamento publicada no e-djf1  

17/05/2016 - a turma, à unanimidade, julgou nos termos do voto do relator 

23/05/2016 - processo remetido salão nobre 

23/05/2016 - processo recebido no(a) primeira turma 

31/05/2016 - acordão remetido / (a ser remetido) para publicação no e-djf1 do dia 

02/06/2016. Nº de folhas do processo: 222 

14/06/2016 - petição juntada nr. 3936425 substabelecimento 

14/06/2016 - processo retirado pelo advogado Jose Luís Wagner - carga 

20/06/2016 - processo devolvido pelo advogado  

22/06/2016 - processo remetido para procuradoria regional federal 

30/06/2016 - embargos de declaração opostos Ifbaiano 

07/07/2016 - processo devolvido no(a) primeira turma 

08/07/2016 - petição juntada nr. 3942655 recurso especial 

08/07/2016 - petição juntada nr. 3956126 embargos de declaração 

21/07/2016 - atribuição retornada a(o) relator(a) desembargador federal Jamil rosa de 

jesus oliveira 

28/07/2016 - vista aguardando publicação  

01/08/2016 - vista publicada no e-djf1 para manifestação, tendo em vista o caráter 

infringente dos emb. Declaração 

02/08/2016 - processo retirado pelo advogado Jose Luís Wagner - carga 

05/08/2016 - processo devolvido pelo advogado  

02/06/2016 - acórdão publicado no e-djf1 do dia 02/06/2016 (disponibilização em 

01/06/2016) paj-cnj 

14/06/2016 - petição Juntada nr. 3936425 SUBSTABELECIMENTO 

14/06/2016 - processo Retirado Pelo Advogado Jose Luis Wagner - Carga 
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20/06/2016 - processo devolvido pelo advogado  

22/06/2016 - processo remetido para procuradoria regional federal 

30/06/2016 - embargos de declaração opostos IFBAIANO 

07/07/2016 - processo devolvido no(a) primeira turma 

08/07/2016 - petição juntada nr. 3942655 RECURSO ESPECIAL 

08/07/2016 - petição juntada nr. 3956126 EMBARGOS DE DECLARACAO 

21/07/2016 - atribuição retornada a(o) relator(a)  desembargador federal Jamil rosa de 

jesus oliveira 

28/07/2016 - vista aguardando publicação  

01/08/2016 - vista publicada no e-djf1 para manifestação, tendo em vista o caráter 

infringente dos emb. Declaração 

02/08/2016 - processo retirado pelo advogado José Luís Wagner - carga 

05/08/2016 - processo devolvido pelo advogado  

24/08/2016 - petição juntada nr. 3989405 impugnação aos embargos 

30/08/2016 - processo remetido para Gab. Df Jamil rosa de jesus oliveira 

01/09/2016 - processo recebido no(a) Gab. Df Jamil rosa de jesus oliveira 

01/09/2016 - conclusão para relatório e voto  

18/10/2016 - incluído na pauta de julgamento do dia 23/11/2016 

24/10/2016 - pauta de julgamento publicada no e-djf1  

23/11/2016 - a turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração 

02/12/2016 - processo recebido - no(a) primeira turma 

07/12/2016 - acórdão publicado no e-djf1  

06/02/2017 - vista a(o) para Procuradoria Regional Federal 

20/02/2017 - processo devolvido na primeira turma 

03/03/2017 - petição juntada 

29/03/2017 - processo atribuído para juízo de admissibilidade (art. 118, 2º ritrf) ao 

vice-presidente 

29/03/2017 - processo remetido para coordenadoria de recursos 

30/03/2017 - processo recebido no(a) coordenadoria de recursos 

10/04/2017 - processo retirado pela Procuradoria Regional Federal  

20/04/2017 - processo devolvido pela procuradoria regional federal no(a) 

coordenadoria de recursos 

09/05/2017 - petição juntada - contrarrazões 

10/05/2017 - processo remetido para Gab. Vice-presidência 

15/05/2017 - processo recebido no(a) Gab. Vice-presidência 

15/05/2017 - conclusão para exame de admissibilidade  
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VARA 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional Seção 

Sindical de Salvador -  SINASEFE/BA 

RÉU Instituto Federal Baiano 

OBJETO Promoção Ascensão - Progressão para o nível DIII MP 4312008 

ANDAMENTO 31/05/2011 - inicial autuada    

07/06/2011 - conclusos para despacho      

08/06/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

26/07/2011 - conclusos para despacho      

28/07/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

03/10/2011 - carga retirados advogado autor  

24/10/2011 - recebidos em secretaria com petição  
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01/03/2012 - conclusos para decisão    

05/03/2012 - devolvidos com decisão outros especificar - defere gratuidade  

07/03/2012 - justiça gratuita deferida    

07/03/2012 - citação por oficial aguardando expedição mandado    

16/04/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão 

23/04/2012 - citação por oficial mandado devolvido cumprido  

09/05/2012 - resposta contestação impugnação apresentada    

30/05/2012 - conclusos para despacho      

31/05/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

13/07/2012 - replica apresentada    

13/07/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

07/11/2012 - petição oficio documento juntado    

07/11/2012 - intimação notificação vista ordenada AGU    

14/11/2012 - carga retirados PGF  

16/11/2012 - recebidos em secretaria com petição  

19/03/2013 - conclusos para sentença    

15/07/2013 - devolvido julgamento convertido em diligencia com despacho   

15/07/2013 - intimação notificação vista ordenada MPF    

16/07/2013 - carga retirados MPF  

17/07/2013 - recebidos em secretaria com petição    

20/09/2013 - conclusos para sentença    

06/02/2014 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente 

sentença registrada no ecvd  

06/02/2014 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença   

12/03/2014 - recurso apelação interposta autor    

08/04/2014 - conclusos para despacho    

08/04/2014 - intimação notificação vista ordenada outros especificar PGF  

23/04/2014 - carga retirados PGF  

30/05/2014 - recebidos em secretaria com petição  

30/06/2014 - recurso contrarrazões apresentadas    

30/06/2014 - recurso apelação interposta réu    

27/11/2014 - conclusos para despacho    

27/11/2014 - recurso recebido - apelação da parte ré nos dois efeitos  

27/11/2014 - recurso ordenada intimação recorrido    

27/11/2014 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

03/02/2015 - prazo certificado transcurso in albis    

03/02/2015 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

03/02/2015 - intimação notificação vista ordenada AGU    

11/02/2015 - carga retirados PGF  

12/02/2015 - recebidos em secretaria com petição  

06/03/2015 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

06/03/2015 - petição oficio documento juntado    

18/03/2015 - remessa ordenada TRF    

17/04/2015 - remetidos TRF sem baixa    

15/05/2015 - distribuição automática ao Desembargador Federal Jamil Rosa De Jesus 

Oliveira 

15/05/2015 - processo remetido para Gab. DF Jamil Rosa De Jesus Oliveira 

18/05/2015 - conclusão para relatório e voto   

18/05/2015 - processo recebido no(a) Gab. DF Jamil Rosa De Jesus Oliveira 
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VARA 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional Seção 

Sindical de Salvador -  SINASEFE/BA 

RÉU Instituto Federal Baiano  

OBJETO Promoção Ascensão - Progressão Funcional para o nível DIII MP 4312008 

ANDAMENTO 30/05/2011 - distribuição automática 

01/06/2011 - conclusos para despacho  

11/07/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

16/08/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros  

17/08/2011 - carga retirados advogado autor  

29/08/2011 - recebidos em secretaria     

29/08/2011 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

14/11/2011 - conclusos para despacho       

17/11/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

12/01/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

05/03/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria   

08/03/2012 - conclusos para despacho     

08/03/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho    

29/03/2012 - carga retirados advogado autor   

18/04/2012 - recebidos em secretaria     

18/04/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

17/05/2012 - conclusos para despacho   

28/05/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

11/07/2012 - intimação notificação vista ordenada autor outros  

12/07/2012 - carga retirados advogado autor   

25/07/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

05/09/2012 - conclusos para despacho   

10/09/2012 - citação por oficial aguardando expedição mandado     

21/09/2012 - citação por oficial mandado expedido     

18/10/2012 - citação por oficial mandado devolvido cumprido IFBAHIANO  

18/10/2012 - intimação notificação vista ordenada AGU    

07/11/2012 - carga retirados AGU    

18/12/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria     

09/01/2013 - resposta contestação impugnação apresentada     

30/01/2013 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório     

30/01/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

22/02/2013 - intimação notificação vista ordenada autor outros  

25/02/2013 - carga retirados advogado autor   

18/03/2013 - recebidos em secretaria     

18/03/2013 - replica apresentada     

18/03/2013 - petição oficio documento juntado    

02/04/2013 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório     

02/04/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

29/05/2013 - intimação notificação vista ordenada autor outros  

04/06/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

07/06/2013 - intimação notificação vista ordenada AGU     

10/06/2013 - carga retirados PGF  

18/06/2013 - recebidos em secretaria     

18/06/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

17/07/2013 - conclusos para despacho       
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19/07/2013 - diligencia ordenada deferida     

10/09/2013 - diligencia cumprida - certificado  

10/09/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

04/10/2013 - intimação notificação vista ordenada réu outros     

07/10/2013 - carga retirados PGF   

14/10/2013 - recebidos em secretaria     

14/10/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

17/10/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho    

05/12/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

13/12/2013 - intimação notificação vista ordenada partes prazo comum  

09/01/2014 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

27/01/2014 - petição oficio documento juntado    

27/01/2014 - intimação notificação vista ordenada AGU     

03/02/2014 - carga retirados PGF   

05/02/2014 - recebidos em secretaria     

05/02/2014 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

17/02/2014 - petição oficio documento juntado    

22/05/2014 - conclusos para sentença     

21/08/2014 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente    

09/09/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença     

12/09/2014 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença     

12/09/2014 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

24/09/2014 - conclusos para sentença ED  

29/09/2014 - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração rejeitados     

06/10/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença     

08/10/2014 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença     

29/10/2014 - recurso apelação interposta autor     

29/10/2014 - petição oficio documento juntado    

29/10/2014 - intimação notificação vista ordenada AGU     

04/11/2014 - carga retirados PGF  

03/12/2014 - recebidos em secretaria     

03/12/2014 - recurso apelação interposta réu     

11/12/2014 - petição oficio documento juntado     

16/12/2014 - conclusos para despacho 

16/12/2014 - devolvidos com despacho     

17/12/2014 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

23/01/2015 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

03/03/2015 - prazo certificado transcurso in albis     

03/03/2015 - intimação notificação vista ordenada AGU     

10/03/2015 - carga retirados PGF  

12/03/2015 - recebidos em secretaria     

12/03/2015 - recurso contrarrazões apresentadas - IFBAIANO  

27/03/2015 - remetidos TRF sem baixa  

01/06/2015 - distribuição automática ao Desembargador Federal Candido Moraes 

01/06/2015 - processo remetido para Gab. DF Cândido Moraes 

02/06/2015 - processo recebido no(a) Gab. DF Cândido Moraes 

02/06/2015 - conclusão para relatório e voto   

16/10/2015 - processo sob responsabilidade do(a) juiz(a) convocado(a) Juiz Federal 
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Francisco Neves Da Cunha (Conv.) 

29/02/2016 - redistribuição por sucessão a(o) Desembargador Federal Francisco Neves 

Da Cunha 

02/03/2016 - processo recebido no Gab. DF Francisco Neves Da Cunha 

02/03/2016 - conclusão para relatório e voto  
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VARA 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional Seção 
Sindical de Salvador -  SINASEFE/BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

OBJETO Plano de classificação de cargos - Progressão para o nível DIII docentes nomeados após 
a MP 43108 

ANDAMENTO 18/04/2011 - encaminhamento para análise da prevenção remetidos a vara 

06/05/2011 - encaminhamento para análise da prevenção documentos juntados pela 

secretaria     

06/05/2011 - encaminhamento para análise da prevenção devolvidos a distribuição 

06/05/2011 - encaminhamento para análise da prevenção remetidos ao juiz distribuidor  

10/05/2011 - encaminhamento para análise da prevenção devolvidos com decisão do 

juiz distribuidor     

11/05/2011 - distribuição por dependência conforme determinação da mm juíza federal 

diretora do foro  

12/05/2011 - inicial autuada     

13/05/2011 - conclusos para despacho   

20/05/2011 - devolvidos com despacho     

23/05/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

25/08/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

30/08/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho     

30/08/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros  

08/09/2011 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

14/11/2011 - conclusos para despacho   

16/11/2011 - devolvidos com despacho     

17/11/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

21/11/2011 - diligencia ordenada deferida - cotar custas  

28/11/2011 - diligencia cumprida - efetuada a retificação da cota de custas  

28/11/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

07/12/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

09/12/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão     

12/12/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros até 30/01  

12/01/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

05/03/2012 - recebidos em secretaria     

15/03/2012 - conclusos para despacho     

15/03/2012 - devolvidos com despacho     

15/03/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

19/03/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho     

19/03/2012 - intimação notificação vista ordenada autor outros - até 26/03  
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26/03/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

02/04/2012 - petição oficio documento juntado    

12/04/2012 - conclusos para despacho   

13/04/2012 - devolvidos com despacho     

13/04/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

16/04/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho: 1renove-se a intimação da parte autora para no prazo de dez dias cumprir 

integralmente o quanto  

19/04/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho     

19/04/2012 - intimação notificação vista ordenada autor  

09/05/2012 - petição oficio documento juntado    

13/06/2012 - citação por oficial mandado expedido     

21/06/2012 - citação por oficial mandado remetido central   

13/07/2012 - citação por oficial mandado devolvido cumprido   

13/07/2012 - intimação notificação vista ordenada agu   

19/07/2012 - carga retirados agu  

03/09/2012 - recebidos em secretaria     

04/09/2012 - resposta contestação impugnação apresentada     

14/09/2012 - petição oficio documento juntado    

21/09/2012 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório     

21/09/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

15/10/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório     

18/10/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório  

18/10/2012 - intimação notificação vista ordenada autor  

19/10/2012 - carga retirados advogado  

30/10/2012 - recebidos em secretaria     

31/10/2012 - replica apresentada     

10/01/2013 - conclusos para decisão     

17/01/2013 - devolvidos com decisão tutela antecipada indeferida     

18/01/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

21/01/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão     

23/01/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão     

23/01/2013 - intimação notificação vista ordenada autor  

14/02/2013 - diligencia ordenada deferida     

28/02/2013 - prazo certificado transcurso in albis     

28/02/2013 - intimação notificação vista ordenada réu outros     

04/03/2013 - carga retirados  

12/03/2013 - recebidos em secretaria     

12/03/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

01/04/2013 - oficio ordenada expedição     

10/04/2013 - oficio expedido - of 1982013sepod  

10/04/2013 - oficio expedido - 2ª of 1992013sepod  

12/04/2013 - diligencia cumprida - pz 1305 aguardando a resposta do of 

1982013sepod encaminhado na presente data à 7ª vara cível via protocolo  

12/04/2013 - diligencia cumprida - 2ª pz 1305 aguardando a resposta do of 

1992013sepod encaminhado na presente data à 7ª vara cível via protocolo  

16/04/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

17/04/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria - 2ª resposta ao ofício 

1982013sepod  

23/04/2013 - conclusos para despacho   



NÚMERO DO PROCESSO 0014732-29.2011.4.01.3300 

24/04/2013 - devolvidos com despacho     

24/04/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

11/06/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho: manifestem-se as partes no prazo de dez dias sobre os documentos de 

fls247253 e 254286 int  

13/06/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho     

13/06/2013 - intimação notificação vista ordenada autor  

19/06/2013 - carga retirados advogado autor    

27/06/2013 - recebidos em secretaria     

28/06/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

10/07/2013 - intimação notificação vista ordenada réu outros     

15/07/2013 - carga retirados PGF   

16/07/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

24/07/2013 - petição oficio documento juntado    

08/08/2013 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório     

08/08/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

08/08/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório     

12/08/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório  

12/08/2013 - intimação notificação vista ordenada autor outros    

16/08/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

30/08/2013 - intimação notificação vista ordenada agu   

02/09/2013 - carga retirados PGF    

04/09/2013 - recebidos em secretaria     

04/09/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

01/10/2013 - petição oficio documento juntado    

11/12/2013 - conclusos para despacho     

11/12/2013 - devolvidos com despacho     

13/12/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

13/01/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho: considerando que a matéria aqui vertida envolve questão unicamente de 

direito sendo desnecessária  

15/01/2014 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho     

15/01/2014 - intimação notificação vista ordenada partes prazo comum  

29/01/2014 - prazo certificado transcurso in albis     

29/01/2014 - intimação notificação vista ordenada agu     

03/02/2014 - carga retirados PGF    

05/02/2014 - recebidos em secretaria     

05/02/2014 - petição oficio documento recebida o em secretaria     

20/02/2014 - petição oficio documento juntado    

20/02/2014 - conclusos para sentença     

02/04/2014 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente   

10/04/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença     

14/04/2014 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

14/04/2014 - intimação notificação vista ordenada autor  

25/04/2014 - recurso embargos declaração apresentados - autor  

05/05/2014 - conclusos para sentença - com embargos de declaração  

13/05/2014 - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração rejeitados     

14/05/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença: posto isso não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada no particular 
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rejeito os embargos de dec.  

16/05/2014 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

04/06/2014 - recurso apelação interposta autor     

09/07/2014 - petição oficio documento juntado    

09/07/2014 - intimação notificação vista ordenada agu     

14/07/2014 - carga retirados PGF    

12/08/2014 - recebidos em secretaria     

13/08/2014 - recurso apelação interposta réu     

14/08/2014 - petição oficio documento juntado    

14/08/2014 - conclusos para despacho   

15/08/2014 - devolvidos com despacho     

20/08/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho     

22/08/2014 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

22/08/2014 - intimação notificação vista ordenada autor  

12/09/2014 - prazo certificado transcurso in albis     

12/09/2014 - intimação notificação vista ordenada agu     

15/09/2014 - carga retirados PGF   

29/09/2014 - recebidos em secretaria     

29/09/2014 - recurso contrarrazões apresentadas     

30/09/2014 - remessa ordenada TRF     

30/09/2014 - REMETIDOS TRF S BAIXA  

09/10/2014 - processo remetido para gab. Jf Carlos augusto pires brandão 

09/10/2014 - distribuição por dependência ao juiz federal Carlos Augusto pires 

brandão (conv.) 

10/10/2014 - conclusão para relatório e voto   

10/10/2014 - processo recebido no (a) Gab. Jf Carlos augusto pires brandão 

01/12/2014 - redistribuição por sucessão  a(o) desembargador federal João Luiz 

de Sousa 

04/12/2014 - processo remetido para Gab. Df João Luiz de Sousa 

10/12/2014 - processo recebido no(a) Gab. Df João Luiz de Sousa 

19/03/2015 - processo requisitado do gabinete do desembargador federal João Luiz de 

Sousa para juntada de petição 

16/04/2015 - processo remetido para segunda turma (juntar petição) 

17/04/2015 - processo recebido no(a) segunda turma para juntar petição 

20/04/2015 - petição juntada  nr. 3579683 substabelecimento 

22/04/2015 - processo remetido para Gab. DF. João Luiz de Sousa 

27/04/2015 - conclusão para relatório e voto   

27/04/2015 - processo recebido no(a) Gab. DF. João Luiz de Sousa 
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VARA 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional Seção 

Sindical de Salvador -  SINASEFE/BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano 

OBJETO Diárias e outras indenizações - Direito ao recebimento do auxílio transporte 

independentemente do meio de transporte utilizado no deslocamento entre a residência 

e o local de trabalho 

ANDAMENTO 18/04/2011 - distribuição automática 

20/05/2011 - inicial autuada    
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26/05/2011 - conclusos para despacho    

26/05/2011 - devolvidos com despacho recolher custas  

31/05/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

08/06/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

23/08/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

01/09/2011 - petição oficio documento recebida em secretaria    

24/01/2012 - citação por oficial aguardando expedição mandado    

02/02/2012 - citação por oficial mandado remetido central    

16/02/2012 - carga retirados advogado réu  

10/04/2012 - recebidos em secretaria    

10/04/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria    

10/04/2012 - resposta contestação impugnação apresentada    

24/04/2012 - citação por oficial mandado devolvido cumprido    

25/04/2012 - petição oficio documento recebida o em secretaria    

22/05/2012 - citação por oficial mandado devolvido cumprido    

23/05/2012 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

23/05/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório   

01/06/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório    

15/06/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado  

22/06/2012 - petição oficio documento recebida em secretaria    

05/07/2012 - petição oficio documento juntado    

01/10/2012 - conclusos para decisão - embargos de declaração  

28/01/2013 - devolvidos com despacho    

18/02/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

15/04/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria    

16/04/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

03/05/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho    

03/06/2013 - prazo certificado transcurso in albis    

03/06/2013 - conclusos para despacho     

14/06/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

08/10/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

09/10/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho    

18/10/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria    

06/11/2013 - petição oficio documento juntado    

20/11/2013 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

20/11/2013 - intimação notificação vista ordenada réu outros    

25/11/2013 - carga retirados PGF 

02/12/2013 - recebidos em secretaria - autos com petição  

02/12/2013 - petição oficio documento recebida o em secretaria    

03/12/2013 - petição oficio documento juntado    

04/02/2014 - conclusos para sentença    

26/03/2014 - devolvido julgamento convertido em diligencia com despacho   

28/03/2014 - intimação notificação vista ordenada réu outros    

31/03/2014 - carga retirados advogados outros   

03/04/2014 - recebidos em secretaria    

03/04/2014 - petição oficio documento recebida o em secretaria    

07/04/2014 - petição oficio documento juntado    

05/06/2014 - conclusos para sentença    
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29/08/2014 - devolvidos com sentença sem exame do mérito perempção litispendência 

coisa julgada    

05/09/2014 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença    

19/12/2014 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença    

12/01/2015 - petição oficio documento recebida o em secretaria    

21/01/2015 - petição oficio documento recebida o em secretaria  

27/03/2015 - petição oficio documento juntado    

28/04/2015 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

28/04/2015 - intimação notificação vista ordenada réu outros    

04/05/2015 - carga retirados PGF  

06/05/2015 - recebidos em secretaria    

06/05/2015 - petição oficio documento recebida o em secretaria    

08/05/2015 - petição oficio documento juntado    

14/05/2015 - conclusos para decisão    

09/07/2015 - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração rejeitados    

10/09/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença   

23/10/2015 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença    

26/10/2015 - intimação notificação pela imprensa publicado  

16/11/2015 - recurso apelação interposta autor    

29/01/2016 - petição oficio documento juntado   

07/04/2016 -petição oficio documento juntado   

12/04/2016 - petição oficio documento juntado  

12/04/2016 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

12/04/2016 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

18/04/2016 - carga retirados PGF    

06/05/2016 - recebidos em secretaria    

06/05/2016 - petição oficio documento recebido em secretaria    

11/05/2016 - petição oficio documento juntado    

19/05/2016 - remessa ordenada TRF    

31/05/2016 - REMETIDOS TRF SEM BAIXA    

28/07/2016 - distribuição automática ao desembargador federal Francisco neves da 

cunha 

28/07/2016 - processo remetido para Gab. Df Francisco neves da cunha 

29/07/2016 - processo recebido no(a) Gab. Df Francisco neves da cunha  

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0014730-59.2011.4.01.3300 

VARA 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional Seção 

Sindical de Salvador -  SINASEFE/BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

OBJETO Plano de classificação de cargos - Progressão para o nível DIII docentes nomeados após 

a MP 43108 

ANDAMENTO 18/04/2011 - distribuição automática   

13/05/2011 - conclusos para despacho  

20/05/2011 - devolvidos com despacho    

23/05/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

25/08/2011 - intimação notificação pela imprensa 30/08/2011 - intimação notificação 

pela imprensa publicado despacho    
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30/08/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros  

08/09/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria    

14/11/2011 - conclusos para despacho  

16/11/2011 - devolvidos com despacho    

17/11/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação 21/11/2011 - intimação 

notificação pela imprensa publicado despacho    

21/11/2011 - diligencia ordenada deferida - cotar custas  

28/11/2011 - diligencia cumprida - efetuada a retificação da cota de custas  

28/11/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

07/12/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação 09/12/2011 - intimação 

notificação pela imprensa publicado despacho    

12/12/2011 - intimação notificação vista ordenada autor  

12/01/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria    

05/03/2012 - petição oficio documento juntado    

13/03/2012 - conclusos para despacho    

15/03/2012 - devolvidos com despacho    

15/03/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação  

19/03/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho    

19/03/2012 - intimação notificação vista ordenada autor  

26/03/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria    

02/04/2012 - petição oficio documento juntado    

12/04/2012 - conclusos para despacho  

13/04/2012 - devolvidos com despacho    

13/04/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

16/04/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho: 1renove-se a intimação da parte autora para no prazo de dez dias cumprir 

integralmente o quanto  

19/04/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho    

19/04/2012 - intimação notificação vista ordenada autor  

09/05/2012 - petição oficio documento juntado    

06/06/2012 - citação por oficial aguardando expedição mandado     

08/06/2012 - citação por oficial mandado remetido central  

05/07/2012 - citação por oficial mandado devolvido cumprido  

10/07/2012 - intimação notificação vista ordenada AGU  

19/07/2012 - carga retirados AGU   

03/09/2012 - recebidos em secretaria    

04/09/2012 - resposta contestação impugnação apresentada    

19/10/2012 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

19/10/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

26/10/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida 30/10/2012 - 

intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

30/10/2012 - intimação notificação vista ordenada autor  

31/10/2012 - carga retirados advogado autor  

09/11/2012 - recebidos em secretaria    

09/11/2012 - replica apresentada    

10/01/2013 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

10/01/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

20/02/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida 22/02/2013 - 

intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório  

22/02/2013 - intimação notificação vista ordenada autor  

15/03/2013 - prazo certificado transcurso in albis    

15/03/2013 - intimação notificação vista ordenada réu   
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18/03/2013 - carga retirados PGF  

19/03/2013 - recebidos em secretaria    

19/03/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

01/04/2013 - petição oficio documento juntado    

10/04/2013 - conclusos para despacho  

10/04/2013 - devolvidos com despacho    

11/04/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida  

15/04/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho    

15/04/2013 - intimação notificação vista ordenada autor  

25/04/2013 - intimação notificação vista ordenada réu  

29/04/2013 - carga retirados PGF   

06/05/2013 - recebidos em secretaria    

06/05/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

09/05/2013 - conclusos para sentença    

18/07/2013 - devolvido julgamento convertido em diligencia com despacho   

19/07/2013 - diligencia ordenada deferida    

10/09/2013 - diligencia cumprida    

10/09/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

18/09/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida  

20/09/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho    

20/09/2013 - diligencia ordenada deferida    

27/11/2013 - diligencia cumprida    

27/11/2013 - prazo certificado transcurso in albis    

27/11/2013 - intimação notificação vista ordenada INSS    

02/12/2013 - carga retirados PGF  

05/12/2013 - recebidos em secretaria    

05/12/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

10/01/2014 - petição oficio documento juntado    

14/01/2014 - conclusos para despacho  

15/01/2014 - devolvidos com despacho    

16/01/2014 - conclusos para sentença    

14/03/2014 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente   

21/03/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida  

25/03/2014 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença     

25/03/2014 - intimação notificação vista ordenada autor  

08/04/2014 - recurso apelação interposta autor    

24/04/2014 - conclusos para despacho    

25/04/2014 - devolvidos com despacho    

28/04/2014 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho   

07/05/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho: recebo a apelação de fls. 267271 da parte autora nos efeitos devolutivo e 

suspensivo à apelada  

09/05/2014 -intimação notificação pela imprensa publicado despacho    

09/05/2014 - intimação notificação vista ordenada AGU    

12/05/2014 - carga retirados PGF   

20/05/2014 - recebidos em secretaria    

20/05/2014 - recurso contrarrazões apresentadas    

20/05/2014 - recurso apelação interposta réu    

09/07/2014 - petição oficio documento juntado    

10/07/2014 - conclusos para despacho  

14/07/2014 - devolvidos com despacho    

15/07/2014 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 
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despacho    

17/07/2014 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho    

17/07/2014 - intimação notificação vista ordenada autor outros  

18/08/2014 - prazo certificado transcurso in albis    

18/08/2014 - remessa ordenada TRF    

29/08/2014 - REMETIDOS TRF SEM BAIXA  

16/09/2014 - distribuição automática ao juiz federal Lino Osvaldo Serra Sousa 

segundo (conv.)  

16/09/2014 - processo remetido para gab. Jf Lino Osvaldo Serra Sousa segundo 

17/09/2014 - processo recebido no(a) gab. Jf Lino Osvaldo Serra Sousa segundo 

06/10/2014 - processo sob responsabilidade do(a) juiz(a) convocado(a) juiz federal 

Carlos Augusto pires brandão (conv.) 

09/10/2014 - processo remetido para gab. Jf Carlos augusto pires brandão 

11/11/2014 - processo recebido no(a) gab. Jf Carlos augusto pires brandão 

01/12/2014 - redistribuição por sucessão a(o) desembargador federal João Luiz de 

Sousa 

04/12/2014 - processo remetido para gab. Df João Luiz de Sousa 

12/01/2015 - processo recebido no(a) gab. Df João Luiz de Sousa 

19/03/2015 - processo requisitado do gabinete do desembargador federal João Luiz de 

Sousa para juntada de petição 

16/04/2015 - processo remetido para segunda turma (juntar petição) 

17/04/2015 - processo recebido no(a) segunda turma para juntar petição 

20/04/2015 - petição juntada nr. 3579684 substabelecimento 

22/04/2015 - processo remetido para Gab. DF João Luiz de Sousa 

27/04/2015 - processo recebido no(a) Gab. DF João Luiz de Sousa 

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 0017971-66.1996.4.01.3300 

VARA 7ª Vara Cível Agrária 

IMPETRANTE Sindicato Nacional Dos Servidores Da Educação Federal De 1 E 2 Graus - SINASEFE 

IMPETRADO Diretor Do Centro Federal De Educação Tecnológica Da Bahia 

OBJETO Servidores Ativos - Contribuições Previdenciárias 

ANDAMENTO 07/01/1997 - distribuição automática   

09/01/1997 - conclusos para decisão   

14/01/1997 - decisão despacho publicado na imprensa oficial   

14/01/1997 - aguardando expedição   

24/01/1997 - aguardando distribuição aos oficiais   

19/02/1997 - aguardando informações   

03/04/1997 - aguardando prazo   

04/04/1997 - conclusos para decisão   

09/04/1997 - aguardando publicação na imprensa oficial   

10/04/1997 - decisão despacho publicado na imprensa oficial   

10/04/1997 - aguardando prazo   

11/04/1997 - retirados pelo advogado do autor ou equivalente   

22/04/1997 - recebidos pela secretaria   

13/05/1997 - aguardando informações   

19/05/1997 - conclusos para decisão   

16/06/1997 - vistos em inspeção   

27/06/1997 - aguardando expedição   

10/07/1997 - aguardando distribuição aos oficiais   

28/07/1997 - remetido ao advogado da união   
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13/08/1997 - juntada de mandado oficio petição e outros   

22/08/1997 - aguardando   

01/09/1997 - conclusos para decisão   

08/09/1997 - retirados pelo advogado do autor ou equivalente   

09/09/1997 - recebidos pela secretaria   

15/09/1997 - aguardando informações da secretaria   

23/09/1997 - conclusos para decisão   

29/09/1997 - devolvidos com despacho   

02/10/1997 - intimação despacho publicado imprensa   

03/10/1997 - retirado advogado réu   

08/10/1997 - intimação notificação vista ordenada outros especificar   

08/10/1997 - recebidos em secretaria   

16/10/1997 - conclusos para despacho   

17/10/1997 - devolvidos com despacho   

17/10/1997 - intimação notificação vista ordenada mpf   

20/10/1997 - carga retirados mpf   

21/10/1997 - recebidos em secretaria   

04/11/1997 - conclusos para sentença   

14/11/1997 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente  

24/11/1997 - carga retirados advogado réu   

05/12/1997 - recebidos em secretaria   

15/12/1997 - intimação notificação por oficial mandado oficio devolvido   

17/12/1997 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

14/01/1998 - conclusos para despacho   

15/01/1998 - devolvidos com despacho   

11/02/1998 - intimação notificação vista ordenada mpf   

11/03/1998 - carga retirados mpf   

12/03/1998 - recebidos em secretaria   

27/03/1998 - conclusos para despacho   

31/03/1998 - devolvidos com despacho   

01/04/1998 - recurso ordenada intimação recorrido   

06/04/1998 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

06/04/1998 - carga retirados advogado autor   

07/05/1998 - recebidos em secretaria   

07/05/1998 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

13/05/1998 - petição oficio documento recebido em secretaria   

14/05/1998 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

14/08/1998 - conclusos para despacho   

14/08/1998 - devolvidos com despacho   

10/09/1998 - remetidos TRF s baixa   

21/07/2000 - recebidos do TRF   

16/08/2000 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

17/08/2000 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

17/08/2000 - carga retirados advogado autor   

28/08/2000 - recebidos em secretaria   

01/09/2000 - conclusos para despacho   

04/09/2000 - devolvidos com despacho   

04/09/2000 - intimação notificação vista ordenada agu   

11/09/2000 - carga retirados AGU   

12/09/2000 - recebidos em secretaria   

13/09/2000 - conclusos para despacho   

04/10/2000 - devolvidos com despacho   
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06/10/2000 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

16/11/2000 - prazo certificado transcurso in albis   

12/01/2001 - conclusos para despacho   

15/01/2001 - devolvidos com despacho   

16/01/2001 - arquivamento ordenado deferido   

25/01/2001 - carga retirados advogado autor   

08/02/2001 - recebidos em secretaria   

13/02/2001 - conclusos para despacho   

13/02/2001 - devolvidos com despacho   

15/02/2001 - remessa ordenada distribuição   

19/02/2001 - baixa remetidos para execução sentença   

23/07/2002 - baixa cancelada restaurada movimentação processual   

23/07/2002 - intimação notificação vista ordenada agu   

29/07/2002 - carga retirados agu   

21/08/2002 - recebidos em secretaria   

03/09/2002 - conclusos para despacho   

26/09/2002 - devolvidos com despacho   

26/09/2002 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

26/09/2002 - carga retirados advogado autor   

17/10/2002 - recebidos em secretaria   

17/10/2002 - conclusos para despacho   

04/11/2002 - devolvidos com despacho   

04/11/2002 - carga retirados agu   

11/11/2002 - recebidos em secretaria   

26/11/2002 - conclusos para despacho   

29/11/2002 - devolvidos com despacho   

29/11/2002 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

02/12/2002 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

28/01/2003 - conclusos para despacho   

29/01/2003 - devolvidos com decisão outros especificar   

29/01/2003 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

05/02/2003 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão    

21/02/2003 - petição oficio documento recebido em secretaria   

06/03/2003 - petição oficio documento recebido em secretaria   

11/03/2003 - carga retirados AGU   

13/03/2003 - recebidos em secretaria   

25/03/2003 - conclusos para decisão   

10/04/2003 - devolvidos com decisão outros especificar   

10/04/2003 - intimação notificação carta oficio expedido para ciência   

10/04/2003 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

14/04/2003 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

23/04/2003 - petição oficio documento recebido em secretaria   

23/04/2003 - conclusos para despacho   

29/05/2003 - devolvidos com decisão outros especificar   

29/05/2003 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

30/05/2003 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

02/06/2003 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

02/06/2003 - intimação notificação vista ordenada AGU   

06/06/2003 - carga retirados AGU   

13/06/2003 - recebidos em secretaria   
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11/07/2003 - conclusos para despacho   

18/07/2003 - devolvidos com despacho   

25/07/2003 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

29/07/2003 - carga retirados AGU   

14/08/2003 - recebidos em secretaria   

14/08/2003 - conclusos para despacho   

21/08/2003 - intimação notificação vista ordenada agu   

25/08/2003 - carga retirados AGU   

27/08/2003 - recebidos em secretaria   

05/09/2003 - conclusos para despacho   

10/09/2003 - devolvidos com despacho   

10/09/2003 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

12/09/2003 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

18/09/2003 - carga retirados advogado autor   

03/10/2003 - recebidos em secretaria   

09/10/2003 - conclusos para despacho   

16/10/2003 - devolvidos com despacho   

16/10/2003 - deposito em dinheiro ordenado deferido levantamento   

24/10/2003 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

24/10/2003 - deposito em dinheiro alvará expedido   

24/10/2003 - carga retirados advogado autor   

18/11/2003 - recebidos em secretaria   

16/12/2003 - conclusos para despacho   

19/12/2003 - devolvidos com despacho   

19/12/2003 - baixa arquivados   

15/06/2004 - baixa cancelada restaurada movimentação processual   

15/06/2004 - petição oficio documento recebido em secretaria   

07/07/2004 - carga retirados advogados outros   

14/07/2004 - recebidos em secretaria   

14/07/2004 - carga retirados advogado autor   

13/09/2004 - recebidos em secretaria   

13/09/2004 - conclusos para despacho   

14/09/2004 - devolvidos com despacho   

15/09/2004 - baixa arquivados   

01/10/2004 - baixa cancelada restaurada movimentação processual   

05/10/2004 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

06/10/2004 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

06/10/2004 - carga retirados advogado autor   

25/11/2004 - recebidos em secretaria   

11/01/2005 - conclusos para decisão   

25/01/2005 - devolvidos com despacho   

25/01/2005 - carga retirados advogado autor   

21/03/2005 - recebidos em secretaria   

21/03/2005 - recebidos em secretaria   

13/04/2005 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

18/04/2005 - conclusos para despacho   

29/04/2005 - devolvidos com despacho   

03/05/2005 - intimação notificação vista ordenada AGU   

09/05/2005 - carga retirados AGU   

10/05/2005 - recebidos em secretaria   

11/05/2005 - conclusos para despacho   
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12/05/2005 - devolvidos com despacho   

12/05/2005 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

12/05/2005 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

13/05/2005 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

13/05/2005 - carga retirados advogado autor   

16/06/2005 - recebidos em secretaria   

20/06/2005 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

19/07/2005 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

20/07/2005 - intimação notificação vista ordenada AGU   

25/07/2005 - carga retirados AGU   

04/08/2005 - recebidos em secretaria   

05/08/2005 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

08/08/2005 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

08/08/2005 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

22/08/2005 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

23/08/2005 - carga retirados advogado autor   

02/09/2005 - recebidos em secretaria   

14/09/2005 - conclusos para decisão   

11/11/2005 - devolvidos com despacho   

11/11/2005 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

16/11/2005 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

18/11/2005 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

30/11/2005 - carga retirados AGU   

01/12/2005 - recebidos em secretaria   

02/12/2005 - conclusos para despacho   

07/12/2005 - devolvidos com despacho   

13/12/2005 - intimação notificação vista ordenada AGU   

16/12/2005 - carga retirados AGU   

09/01/2006 - recebidos em secretaria   

16/01/2006 - carga retirados advogado autor   

30/01/2006 - recebidos em secretaria   

07/02/2006 - conclusos para despacho   

14/02/2006 - devolvidos com despacho   

17/02/2006 - intimação notificação vista ordenada AGU   

20/02/2006 - carga retirados AGU   

22/02/2006 - recebidos em secretaria   

08/03/2006 - conclusos para decisão   

31/05/2006 - devolvidos com despacho   

02/06/2006 - oficio ordenada expedição   

04/07/2006 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

04/07/2006 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

17/07/2006 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

17/07/2006 - remetidos contadoria   

27/07/2006 - remetidos vara pela contadoria   

27/07/2006 - recebidos em secretaria   

01/08/2006 - conclusos para despacho   

03/08/2006 - devolvidos com despacho   

03/08/2006 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

07/08/2006 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida  
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08/08/2006 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

29/08/2006 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

14/09/2006 - carga retirados AGU   

25/09/2006 - recebidos em secretaria   

27/09/2006 - remetidos contadoria   

31/10/2006 - remetidos vara pela contadoria   

31/10/2006 - recebidos em secretaria   

07/11/2006 - conclusos para decisão   

14/02/2007 - devolvidos com despacho   

14/02/2007 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

01/03/2007 - petição oficio documento recebido em secretaria   

09/03/2007 - conclusos para despacho   

13/03/2007 - devolvidos com despacho   

13/03/2007 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

14/03/2007 - carga retirados advogado autor   

21/03/2007 - recebidos em secretaria   

24/04/2007 - conclusos para despacho   

07/05/2007 - devolvidos com despacho   

07/05/2007 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

07/05/2007 - oficio ordenada expedição   

14/05/2007 - carga retirados AGU   

15/05/2007 -recebidos em secretaria   

15/05/2007 - conclusos para decisão   

15/05/2007 - devolvidos com decisão outros especificar   

15/05/2007 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

16/05/2007 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida  

17/05/2007 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

18/05/2007 - carga retirados AGU   

06/06/2007 - recebidos em secretaria   

06/06/2007 - petição oficio documento recebido em secretaria   

06/06/2007 - carga retirados advogado autor   

11/06/2007 - recebidos em secretaria   

13/06/2007 - conclusos para despacho   

26/06/2007 - devolvidos com despacho   

26/06/2007 - deposito em dinheiro ordenado deferido levantamento   

12/07/2007 - deposito em dinheiro alvará expedido   

23/07/2007 - petição oficio documento recebido em secretaria   

23/07/2007 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

23/07/2007 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

23/07/2007 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

24/07/2007 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

24/07/2007 - carga retirados advogado autor   

06/08/2007 - recebidos em secretaria   

06/08/2007 - petição oficio documento recebido em secretaria    

08/08/2007 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

08/08/2007 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

15/08/2007 - carga retirados AGU   

21/08/2007 - recebidos em secretaria   

21/08/2007 - petição oficio documento recebido em secretaria   

30/08/2007 - conclusos para despacho   

31/08/2007 - devolvidos com despacho   

04/09/2007 - remessa ordenada contadoria   
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04/09/2007 - remetidos contadoria   

31/01/2008 - remetidos vara pela contadoria   

31/01/2008 - recebidos em secretaria   

18/02/2008 - conclusos para decisão   

02/04/2008 - devolvidos c decisão outros especificar   

02/04/2008 - remessa ordenada contadoria   

08/04/2008 - remetidos contadoria   

10/06/2008 - remetidos vara pela contadoria   

10/06/2008 - recebidos em secretaria   

10/06/2008 - petição oficio documento recebido em secretaria   

10/06/2008 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

10/06/2008 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

18/06/2008 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

25/06/2008 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

26/06/2008 - carga retirados advogado autor   

07/07/2008 - recebidos em secretaria   

08/07/2008 - intimação notificação vista ordenada AGU   

14/07/2008 - carga retirados AGU   

21/07/2008 - recebidos em secretaria   

24/07/2008 - petição oficio documento recebido em secretaria   

01/08/2008 - petição oficio documento recebido em secretaria   

11/09/2008 - conclusos para decisão   

24/09/2008 - devolvidos com despacho   

25/09/2008 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

25/09/2008 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

29/10/2008 - remetidos contadoria   

22/01/2009 - remetida vara pela contadoria   

26/01/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

30/01/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

02/02/2009 - carga retirados advogado autor   

11/02/2009 - recebidos em secretaria   

11/02/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

13/02/2009 - prazo certificado transcurso in albis   

13/02/2009 - intimação notificação vista ordenada AGU   

16/02/2009 - carga retirados AGU   

26/02/2009 - recebidos em secretaria   

26/02/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

06/03/2009 - conclusos para decisão   

08/05/2009 - devolvidos com decisão outros especificar   

11/05/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

13/05/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

18/05/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

18/05/2009 - carga retirados advogado autor   

28/05/2009 - recebidos em secretaria   

28/05/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

28/05/2009 - conclusos para despacho   

29/05/2009 - devolvidos com despacho   

29/05/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

08/06/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 
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despacho   

12/06/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

12/06/2009 - intimação notificação vista ordenada perito   

15/06/2009 - telex fax expedido   

16/06/2009 - conclusos para despacho   

19/06/2009 - devolvidos com despacho   

19/06/2009 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

19/06/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

06/07/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

09/07/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

16/07/2009 - conclusos para despacho   

23/07/2009 - devolvidos com decisão outros especificar   

24/07/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

27/07/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

30/07/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

31/07/2009 - carga retirados advogado autor   

12/08/2009 - recebidos em secretaria   

12/08/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

25/08/2009 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

25/08/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

26/08/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

28/08/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

10/09/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

25/09/2009 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

25/09/2009 - intimação notificação vista ordenada CEF   

02/10/2009 - carga retirados perito   

13/10/2009 - recebidos em secretaria   

13/10/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

13/10/2009 - conclusos para despacho   

13/10/2009 - devolvidos com despacho   

13/10/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

15/10/2009 - intimação notificação vista ordenada partes prazo sucessivo   

04/11/2009 - intimação notificação vista ordenada perito   

04/11/2009 - telex fax expedido   

05/11/2009 - carga retirados perito   

12/11/2009 - recebidos em secretaria   

12/11/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

17/11/2009 - conclusos para despacho   

18/12/2009 - devolvidos com despacho   

13/01/2010 - remetidos contadoria   

22/01/2010 - remetidos vara pela contadoria   

25/01/2010 - recebidos em secretaria    

02/02/2010 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

02/02/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

02/02/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

09/02/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

11/02/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

01/03/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   
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22/03/2010 - intimação notificação vista ordenada agu   

29/03/2010 - carga retirados advogado réu   

06/05/2010 - recebidos em secretaria   

06/05/2010 - conclusos para despacho   

07/05/2010 - devolvidos com despacho   

07/05/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

27/05/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho  

09/06/2010 - classe processual alterada - vários cálculos  

20/07/2010 - carga retirados advogado réu  

24/08/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria    

25/08/2010 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

31/08/2010 - carga retirados advogado réu   

06/09/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria    

30/09/2010 - conclusos para despacho    

30/09/2010 - devolvidos com despacho    

30/09/2010 - intimação notificacao vista ordenada outros especificar    

04/10/2010 - carga retirados advogado réu    

19/10/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria    

19/10/2010 - conclusos para decisão    

18/11/2010 - devolvidos com despacho    

18/11/2010 - remessa ordenada contadoria    

22/11/2010 - remetidos contadoria  com 13 volumes  

04/02/2011 - remetidos vara pela contadoria    

07/02/2011 - recebidos em secretaria    

07/02/2011 - carga retirados advogado réu     

09/02/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria    

10/02/2011 - conclusos para decisão    

10/05/2011 - devolvidos com decisão outros especificar - devolver ao secal e outras 

providências  

23/05/2011 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

23/05/2011 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão    

26/07/2011 - remetidos contadoria - oito volumes 05 volumes de documentos 02 

volumes de agravo de instrumento  

15/09/2011 - remetidos vara pela contadoria    

15/09/2011 - recebidos em secretaria    

15/09/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria    

15/09/2011 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

15/09/2011 - intimação notificacao vista ordenada autor outros - deve a autora 

manifestar-se no prazo sucessivo de 10 dias acerca dos cálculos apresentados pelo 

setor de cálculos desta justiça federal  

20/09/2011 - intimação notificacao pela imprensa publicado ato ordinatório    

24/10/2011 - prazo certificado transcurso in albis    

26/10/2011 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

07/11/2011 - carga retirados advogados outros   

19/12/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria    

25/01/2012 - extração de certidão para certificar o prazo considerando os períodos da 

greve  

19/03/2012 - conclusos para despacho    

20/03/2012 - devolvidos com despacho    

20/03/2012 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   
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27/03/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

02/04/2012 - intimação notificacao pela imprensa ordenada republicação ato 

ordinatório    

03/04/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório    

09/04/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicado ato ordinatório  publicado 

no dj do dia 09042012  

10/04/2012 - carga retirados advogado autor   

18/04/2012 - recebidos em secretaria    

18/04/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria    

08/05/2012 - conclusos para despacho    

08/05/2012 - devolvidos com despacho    

14/05/2012 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

18/05/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

23/05/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho  publicação no 

dj do dia 22052012  

24/05/2012 - carga retirados advogado autor   

25/07/2012 - recebidos em secretaria    

27/07/2012 - conclusos para despacho    

27/07/2012 - devolvidos com despacho    

31/07/2012 - intimação notificacao vista ordenada cef    

17/08/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

12/09/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho  publicação no 

dj do dia 12092012  

14/09/2012 - carga retirados advogado autor   

17/10/2012 - recebidos em secretaria    

17/10/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria    

18/10/2012 - petição oficio documento juntado    

26/10/2012 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

29/10/2012 - carga retirados pgf   

05/11/2012 - recebidos em secretaria autos com petição  

05/11/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria    

05/11/2012 - petição oficio documento juntado    

07/11/2012 - recebidos em secretaria  recebidos com petição  

07/11/2012 - conclusos para despacho    

13/11/2012 - devolvidos com despacho    

14/11/2012 - intimação notificacao vista ordenada outros especificar    

19/11/2012 - carga retirados pgf    

19/12/2012 - recebidos em secretaria    

19/12/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria    

07/01/2013 - petição oficio documento juntado    

08/01/2013 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

08/01/2013 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório   

28/01/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório    

30/01/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicado ato ordinatório publicado 

no dj do dia 31012013  

18/02/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

11/03/2013 - petição oficio documento juntado    
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22/03/2013  - conclusos para despacho    

05/04/2013  - devolvidos com despacho    

05/04/2013  - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

08/04/2013  - carga retirados pgf - interessado PFE   

10/04/2013  - recebidos em secretaria    

10/04/2013  - petição oficio documento recebido em secretaria    

22/04/2013  - petição oficio documento juntado   

03/05/2013  - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

03/05/2013  - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

06/05/2013  - carga retirados pgf    

20/05/2013  - recebidos em secretaria    

20/05/2013  - petição oficio documento recebido em secretaria    

27/05/2013  - petição oficio documento juntado   

18/06/2013  - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

18/06/2013  - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

20/06/2013  - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório    

26/06/2013  - intimação notificacao pela imprensa publicado ato ordinatório 

publicação no dj do dia 27062013  

27/06/2013  - carga retirados advogado autor   

08/07/2013  - recebidos em secretaria    

08/07/2013  - petição oficio documento recebido em secretaria    

12/07/2013  - petição oficio documento juntado   

20/09/2013  - conclusos para despacho    

24/09/2013  - devolvidos com despacho    

24/09/2013  - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

28/10/2013  - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

30/10/2013  - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

30/10/2013  - intimação notificacao vista ordenada autor outros  publicação no dj do 

dia 31102013  

04/11/2013  - petição oficio documento recebido em secretaria    

04/11/2013  - carga retirados advogado autor  retirados por nadjane santos c amorim 

oab 28469e advgba00015186 Laís pinto Ferreira telefone40090000   

18/11/2013  - recebidos em secretaria  recebido somente os 8 volumes  

05/12/2013  - petição oficio documento juntado   

21/03/2014  - conclusos para decisão  decidir sobre cálculos  

07/05/2014  - devolvidos com sentença com exame do mérito extinta execução art. 

794 cpc    

04/08/2014  - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença    

08/08/2014  - intimação notificacao pela imprensa publicado sentença  publicação no 

dj do dia 06082014 data06082014   

08/08/2014  - recebidos em secretaria    

08/08/2014  - petição oficio documento juntado   

18/09/2014  - conclusos para sentença  embargos de declaração  

01/10/2014  - devolvidos c sentença embargos declaração infringentes devolvidos com 

sentença embargos de declaração rejeitados    

13/10/2014  - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença    

16/10/2014 11 - petição oficio documento recebido em secretaria    

16/10/2014  - petição oficio documento juntado   
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16/10/2014  - carga retirados advogado autor    

04/11/2014  - recebidos em secretaria    

18/11/2014  - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

24/11/2014  - carga retirados pgf   

25/11/2014  - recebidos em secretaria    

25/11/2014  - petição oficio documento recebido em secretaria    

25/11/2014  - petição oficio documento juntado    

05/12/2014  - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

05/12/2014  - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório  

09/12/2014  - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório    

11/12/2014  - carga retirados advogado autor    

07/01/2015  - recebidos em secretaria    

12/01/2015  - conclusos para decisão    

11/03/2015  - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração rejeitados    

16/04/2015  - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

27/04/2015  - carga retirados advogado réu    

26/05/2015  - em secretaria    

26/05/2015  - petição oficio documento recebido em secretaria    

02/06/2015  - petição oficio documento juntado   

23/07/2015  - petição oficio documento juntado   

21/10/2015  - conclusos para despacho    

19/11/2015  - devolvidos c despacho    

29/03/2016  - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

31/03/2016  - carga retirados advogado autor    

12/04/2016  - recebidos em secretaria    

12/04/2016  - petição oficio documento recebido em secretaria    

05/05/2016  - petição oficio documento juntado   

19/05/2016  - remessa ordenada TRF    

31/05/2016  - petição oficio documento juntado   

02/06/2016  - conclusos para despacho    

08/06/2016  - devolvidos c despacho    

08/06/2016  - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

10/06/2016  - carga retirados advogado autor    

14/06/2016  - recebidos em secretaria    

14/06/2016  - petição oficio documento recebido em secretaria    

17/06/2016  - notificacao pela imprensa publicado outros especificar disponibilizado 

em 09062016 data da publicação 10062016  

15/07/2016  - petição oficio documento juntado   

09/08/2016  - remessa ordenada TRF    

25/08/2016 - REMETIDOS TRF SEM BAIXA   

05/10/2016 - distribuição automática ao Desembargador Federal Hercules Fajoses 

05/10/2016 - processo remetido para GAB. DF Hercules Fajoses 

06/10/2016 - processo recebido no(a) GAB. DF Hercules Fajoses 

16/11/2016 - processo remetido para coord. registro info. processuais 

16/11/2016 - processo recebido no(a) coord. registro info. processuais 

16/11/2016 - processo remetido para GAB. DF Hercules Fajoses 

17/11/2016 - processo recebido no(a) GAB. DF Hercules Fajoses 
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VARA 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

EXEQUENTE Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

EXECUTADO União Federal 

OBJETO Sistema remuneratório e benefícios - Pagamento diferenças remuneratórias aos 

substituídos 

ANDAMENTO 13/12/2007 - distribuição automática   

19/12/2007 - inicial autuada   

19/12/2007 - conclusos para despacho   

25/01/2008 - devolvidos com despacho   

28/01/2008 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

29/01/2008 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

30/01/2008 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

30/01/2008 - carga retirados advogado autor   

22/02/2008 - recebidos em secretaria   

22/02/2008 - petição oficio documento recebido em secretaria   

15/04/2008 - conclusos para despacho   

15/05/2008 - devolvidos com despacho   

15/05/2008 - citação por oficial mandado expedido   

27/05/2008 - citação por oficial mandado remetido central   

03/06/2008 - citação por oficial mandado devolvido cumprido   

03/06/2008 - intimação notificação vista ordenada agu   

09/06/2008 - carga retirados agu   

16/06/2008 - recebidos em secretaria   

16/06/2008 - petição recebida pelo Eproc aguardando o prazo para apresentação de 

original   

15/08/2008 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

20/08/2008 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

20/08/2008 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

20/08/2008 - carga retirados advogado autor   

01/09/2008 - recebidos em secretaria   

01/09/2008 - petição oficio documento recebido em secretaria   

22/10/2008 - conclusos para despacho   

14/11/2008 - devolvidos com sentença s exame do mérito ilegitimidade das partes  

02/12/2008 - recebidos em secretaria   

03/12/2008 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   

09/12/2008 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

09/12/2008 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

11/12/2008 - carga retirados advogado autor   

19/12/2008 - recebidos em secretaria   

19/12/2008 - petição oficio documento recebido em secretaria   

07/01/2009 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

09/01/2009 - telex fax recebido   

14/01/2009 - intimação notificação vista ordenada agu   

19/01/2009 - carga retirados agu   

20/01/2009 - recebidos em secretaria   

28/01/2009 - conclusos para despacho   

30/01/2009 - devolvidos com despacho   
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02/02/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

04/02/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

09/02/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

09/02/2009 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

11/02/2009 - carga retirados advogado autor   

06/05/2009 - recebidos em secretaria   

06/05/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

15/05/2009 - transito em julgado em   

19/05/2009 - conclusos para despacho   

20/05/2009 - devolvidos com despacho   

20/05/2009 - intimação notificação vista ordenada agu   

01/06/2009 - carga retirados agu   

05/06/2009 - recebidos em secretaria   

05/06/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

25/06/2009 - conclusos para despacho   

25/06/2009 - devolvidos com despacho 

10/07/2009 - CLASSE PROCESSUAL ALTERADA   

20/07/2009 - intimação notificacao pela imprensa ordenada  

28/08/2009 - intimação notificacao pela imprensa publicação  

02/09/2009 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

02/09/2009 - intimação notificacao vista ordenada réu outros  

04/09/2009 - carga retirados advogado réu   

21/10/2009 - recebidos em secretaria    

22/10/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria  

29/10/2009 - carga retirados agu    

04/11/2009 - recebidos em secretaria    

11/11/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria  

10/03/2010 - conclusos para despacho    

10/03/2010 - devolvidos com despacho    

11/03/2010 - intimação notificacao vista ordenada agu    

15/03/2010 - carga retirados agu    

18/03/2010 - recebidos em secretaria    

18/03/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria  

19/03/2010 - diligencia ordenada deferida    

05/04/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria  

05/04/2010 - carga retirados advogado réu   

27/04/2010 - recebidos em secretaria    

29/04/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

04/05/2010 - conclusos para despacho    

06/05/2010 - devolvidos com despacho    

07/05/2010 - intimação notificacao vista ordenada agu    

05/07/2010 - carga retirados agu   

14/07/2010 - recebidos em secretaria    

14/07/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

08/11/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria    

09/11/2010 - conclusos para despacho    

12/11/2010 - devolvidos com despacho    

12/11/2010 - intimação notificacao vista ordenada agu    

22/11/2010 - carga retirados agu   

25/11/2010 - recebidos em secretaria    

01/12/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria    
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05/05/2011 - conclusos para decisão    

06/05/2011 - devolvidos com decisão outros especificar   

06/05/2011 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho  

01/08/2011 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

04/08/2011 - intimação notificacao pela imprensa publicado decisão    

04/08/2011 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

12/08/2011 - carga retirados advogado réu     

04/10/2011 - recebidos em secretaria    

06/10/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria    

07/10/2011 - diligencia ordenada deferida    

11/10/2011 - intimação notificacao por oficial mandado devolvido cumprido    

13/10/2011 - diligencia ordenada deferida    

22/11/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria    

23/11/2011 - conclusos para despacho    

24/11/2011 - devolvidos com despacho    

24/11/2011 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho  

27/03/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicação  

29/03/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

29/03/2012 - intimação notificacao vista ordenada réu outros   

30/04/2012 - prazo certificado transcurso in albis    

30/04/2012 - intimação notificacao vista ordenada agu    

07/05/2012 - carga retirados agu   

16/05/2012 - recebidos em secretaria    

16/05/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria    

17/05/2012 - petição oficio documento juntado    

23/05/2012 - conclusos para despacho  sub  

24/05/2012 - devolvidos com despacho    

24/05/2012 - oficio ordenada expedição    

30/07/2012 - diligencia cumprida    

08/08/2012 - oficio expedido    

08/08/2012 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

08/08/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicação  

10/08/2012 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

10/08/2012 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

17/08/2012 - carga retirados advogado réu   

06/12/2012 - recebidos em secretaria    

06/12/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria  ofício cef  

09/01/2013 - petição oficio documento juntado    

09/01/2013 - intimação notificacao por oficial mandado devolvido cumprido    

30/04/2013 - conclusos para despacho    

30/04/2013 - devolvidos com despacho    

02/05/2013 - intimação notificacao vista ordenada agu    

06/05/2013 - carga retirados agu   

27/05/2013 - recebidos em secretaria    

27/05/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

28/05/2013 - petição oficio documento juntado    

04/06/2013 - conclusos para despacho    

05/06/2013 - devolvidos com despacho    

05/06/2013 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho  

22/07/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicação  

26/07/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    
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26/07/2013 - intimação notificacao vista ordenada réu outros   

08/08/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

09/08/2013 - petição oficio documento juntado    

13/08/2013 - conclusos para despacho    

14/08/2013 - devolvidos com despacho    

14/08/2013 - intimação notificacao vista ordenada agu    

19/08/2013 - carga retirados agu   

02/09/2013 - recebidos em secretaria    

02/09/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

03/09/2013 - petição oficio documento juntado    

13/11/2013 - conclusos para despacho    

14/11/2013 - devolvidos com despacho    

18/11/2013 - diligencia ordenada deferida  bacenjud  

03/12/2013 - petição oficio documento juntado  dados bacenjud  

04/12/2013 - conclusos para despacho    

09/12/2013 - devolvidos com despacho    

10/12/2013 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

10/12/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida  

16/12/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

16/12/2013 - intimação notificacao vista ordenada réu outros   

03/02/2014 - prazo certificado transcurso in albis    

03/02/2014 - intimação notificacao vista ordenada agu    

10/02/2014 - carga retirados agu   

17/02/2014 - recebidos em secretaria    

18/02/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

18/02/2014 - petição oficio documento juntado  união  

20/02/2014 - conclusos para despacho    

24/02/2014 - devolvidos com despacho    

24/02/2014 - diligencia ordenada deferida  bacenjud  

25/02/2014 - diligencia cumprida    

07/03/2014 - petição oficio documento juntado  guia de depósito  

07/03/2014 - oficio ordenada expedição    

07/03/2014 - diligencia cumprida  ofício já confeccionado  

10/03/2014 - oficio expedido    

10/03/2014 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada  pz 1703 ag respoficio  

12/03/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

25/03/2014 - petição oficio documento juntado    

25/03/2014 - intimação notificacao vista ordenada agu    

31/03/2014 - carga retirados agu   

03/04/2014 - recebidos em secretaria    

03/04/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

04/04/2014 - petição oficio documento juntado  união  

04/04/2014 - conclusos para sentença    

04/04/2014 - devolvidos com sentença com exame do mérito extinta execução art. 794 

cpc    

07/04/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação sentença   

07/04/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação  

11/04/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado sentença    

11/04/2014 - intimação notificacao vista ordenada réu outros   

05/05/2014 - prazo certificado transcurso in albis    

05/05/2014 - intimação notificacao vista ordenada agu    

12/05/2014 - carga retirados agu   
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19/05/2014 - recebidos em secretaria    

21/05/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor outros  pz 1106 autor  

11/07/2014 - transito em julgado em  data12062014   

11/07/2014 - remessa ordenada arquivo    

14/07/2014 - BAIXA ARQUIVADOS  
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VARA 18ª Vara de Relações de Consumo - Salvador 

EXEQUENTE Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

EXECUTADO Amil - Assistência Médica Internacional Ltda 

OBJETO Impedir cancelamento de contrato   

ANDAMENTO 21/11/2007 - Processo distribuído por sorteio  

22/11/2007 - Envio de processo para vara 

06/12/2007 - Entrada de processo na vara 

06/12/2007 - Petição  

06/12/2007 - Processo autuado  

12/12/2007 - Enviado para publicação no diário do poder judiciário  

13/12/2007 - Mandado entregue ao oficial  

13/12/2007 - Mandado expeça-se  

13/12/2007 - Publicado pelo diário do poder judiciário  

17/12/2007 - Publicado pelo diário do poder judiciário  

17/12/2007 - Enviado para publicação no diário do poder judiciário  

18/12/2007 - Mandado expeça-se  

19/12/2007 - Mandado devolvido ao cartório - Motivo: DESCONHECIDO Observação: 

Cumprido positivamente. Aguardando juntada. 

08/01/2008 - Mandado juntado  

22/01/2008 - Petição - Observação: PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO  

08/02/2008 - Petição  

18/02/2008 - Petição  

11/03/2008 - Ofício recebido - Observação: CÓPIA DA PETIÇÃO INICIAL E DA 

DECISÃO, REF. AGI 3144-9/2008  

19/05/2008 - Juntada petição réu - Observação: Requer juntada de cópia autenticada de 

escritura pública de declaração  

19/05/2008 - Juntada petição réu - Observação: Informa interposição de Agravo e requer 

reconsideração de liminar  

19/05/2008 - Autos conclusos  

19/05/2008 - Ofício juntada  

21/05/2008 - Autos conclusos  

04/08/2008 - Petição  

18/08/2008 - Apense-se - Observação: apensado aos autos de nº 2007219-8/2008  

30/09/2008 - Petição  

22/01/2009 - Protocolizada Petição  

24/11/2010 - Protocolizada Petição  

03/12/2010 - Juntada de Petição  

09/12/2010 - Juntada de Petição  

30/03/2012 - Processo apensado - Apensado o processo 0085899-70.2008.8.05.0001 - 

Classe: Impugnação ao valor da causa - Assunto principal: Assunto não Especificado  

30/03/2012 - Processo apensado - Apensado o processo 0081091-85.2009.8.05.0001 - 

Classe: Impugnação de Assistência Judiciária - Assunto principal: DIREITO DO 
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CONSUMIDOR  

18/03/2013 - Concluso para despacho  

18/03/2013 - Proferido despacho de mero expediente - DESPACHO Processo 

nº:0194098-26.2007.8.05.0001 Classe Assunto: Ordinária Autor: Sindicato Nacional 

dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional Sinasefe Réu: Amil 

Assistência Medica Internacional Ltda Vistos, etc. Certifique o cartório se houve 

contestação. Salvador (BA), 18 de março de 2013. Josefison Silva Oliveira Juiz de 

Direito  

19/03/2013 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico  

19/03/2013 - Recebidos os autos  

21/03/2013 - Publicado  

08/04/2013 - Concluso para despacho  

08/04/2013 - Expedição de documento - CERTIFICO, para os devidos fins que, em 

atenção ao despacho de fl 298, não foi localizada em cartório contestação, 

eventualmente oferecida pela parte ré, todavia o réu através da petição de fls 307/364, 

informa que protocolizou a sua contestação em 23/01/2008 . O referido é verdade, do 

que dou fé. Salvador (BA), 08 de abril de 2013. Alexandre Lordelo Barreto Barbosa 

Diretor de Secretaria  

08/04/2013 - Juntada de Petição  

06/05/2013 - Proferido despacho de mero expediente - Vistos, etc. Manifeste-se a parte 

Autora, no prazo legal, sobre contestação apresentada, sob pena de preclusão. Salvador 

(BA), 03 de maio de 2013. Josefison Silva Oliveira Juiz de Direito  

06/05/2013 - Concluso para despacho  

13/05/2013- Recebidos os autos  

14/05/2013 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico - Relação: 

0088/2013 Teor do ato: Vistos, etc. Manifeste-se a parte Autora, no prazo legal, sobre 

contestação apresentada, sob pena de preclusão. Salvador (BA), 03 de maio de 2013. 

Josefison Silva Oliveira Juiz de Direito Advogado(s): JANA BASTOS METZGER 

(OAB 23850/BA), LILIAN SANTANA SILVA REIS (OAB 22254/BA), Antônio Carlos 

Monteiro da Silva Filho (OAB 124536/SP), Alexandre Domingues Serafim (OAB 

182362/SP)  

15/05/2013 - Publicado  

17/05/2013 - Autos entregues em carga/vista para advogado  

27/05/2013 - Recebidos os autos  

07/06/2013 - Concluso para despacho  

07/06/2013 - Juntada de Petição  

18/07/2013 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico - Relação: 

0136/2013 Teor do ato: Vistos, etc. Designo audiência de conciliação para o dia 

30/07/2013, às 16:20 h. Intimações necessárias Salvador (BA), 18 de julho de 2013. 

Licia Pinto Fragoso Modesto Juíza de Direito Titular Advogado(s): ANDRÉ LUIZ 

QUEIROZ STURARO (OAB 12051/BA), JANA BASTOS METZGER (OAB 

23850/BA), LILIAN SANTANA SILVA REIS (OAB 22254/BA), Antônio Carlos 

Monteiro da Silva Filho (OAB 124536/SP), Alexandre Domingues Serafim (OAB 

182362/SP)  

18/07/2013 - Recebidos os autos  

18/07/2013 - Proferido despacho de mero expediente - Vistos, etc. Designo audiência 

de conciliação para o dia 30/07/2013, às 16:20 h. Intimações necessárias Salvador (BA), 

18 de julho de 2013. Licia Pinto Fragoso Modesto Juíza de Direito Titular  

18/07/2013 - Concluso para despacho  

18/07/2013 - Audiência designada - Conciliação Data: 30/07/2013 Hora 16:20 Local: 

Sala de Audiência Situação: Realizada 

29/07/2013 - Juntada de Petição  
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30/07/2013 - Expedido termo de audiência: Aos 30 de julho de 2013, nesta cidade 

Salvador, Estado da Bahia, às 16:20h, na sala de audiência desta 30ª Vara dos Feitos de 

Rel de Cons Civ e Comerciais. Onde se achavam presentes o Exmo. Sr. Juiz, Licia Pinto 

Fragoso Modesto, Juíza de Direito, comigo a advogada da parte Autora, Dra. VIRNA 

BENTES CASTANHEIRA VARELA-OAB/BA 30167, presente o advogado da parte 

Ré, Dr. ALFREDO JUCÁ DE ALBUQUERQUE PIMENTEL NETO-OAB/BA 34190, 

juntando substabelecimento. Iniciados os trabalhos, foi dito pela Juíza que: Tentada a 

conciliação não logrou êxito. Pela advogada da parte Autora foi requerido o julgamento 

antecipado da lide. Pelo advogado do Réu foi dito que ainda tem provas a produzir. Pela 

M.M. Juíza de direito foi determinada a conclusão dos autos para saneamento do feito. 

E nada mais havendo, mandou o Juiz encerrar este termo, que lido e achado conforme, 

vai por todos assinado. Eu, Fernando Gomes De Almeida, o subscrevi. Lícia Pinto 

Fragoso Modesto Juíza de Direito Titular  

20/07/2013 - Publicado  

29/07/2013 - Juntada de Petição  

30/07/2013 - Expedido termo de audiência 

19/07/2013 - Publicado - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 30/07/2013 

17/08/2016 - Juntada de Petição  

17/08/2016 - Expedido termo: Abertura de Volume    

17/08/2016 - Juntada de Petição  

06/09/2016 - Conclusos  

10/10/2016 - Reforma de decisão anterior 

14/10/2016- Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico  

17/10/2016 - Ato publicado 

18/10/2016 - Autos entregues em carga/vista para advogado  

20/10/2016 - Publicado  

27/10/2016 - Recebidos os autos  

07/11/2016 - Concluso para despacho  

07/11/2016 - Juntada de Petição 

11/05/2017 - Juntada a petição diversa - Tipo: Comunica Interposição De Agravo em 

Procedimento Comum 

21/06/2017 - Concluso para despacho 

07/07/2017 - Remessa dos Autos para o Núcleo de Digitalização - EGBA A/C - 

NUREDI 

26/07/2017 - Recebido dos Autos no Cartório 

07/08/2017 - Juntada de Petição 

12/09/2017 - Expedido ato ordinatório 

28/11/2017 – Juntada de Petição 

30/11/2017 - Juntada de Petição 
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VARA 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

OBJETO Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990) 

ANDAMENTO 20/04/2009 - inicial autuada   

20/04/2009 - distribuição automática  

22/04/2009 - telex fax recebido   

22/04/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 
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despacho   

22/04/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

23/04/2009 - intimação notificação vista ordenada outros especificar   

27/04/2009 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

27/04/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

28/04/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

30/04/2009 - citação por oficial mandado expedido   

30/04/2009 - citação por oficial aguardando expedição mandado   

05/05/2009 - citação por oficial mandado remetido central   

28/05/2009 - intimação notificação vista ordenada INSS   

28/05/2009 - citação por oficial mandado devolvido cumprido   

06/08/2009 - citação por oficial mandado expedido   

06/08/2009 - citação por oficial aguardando expedição mandado   

14/08/2009 - citação por oficial mandado remetido central   

20/08/2009 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

20/08/2009 - citação por oficial mandado devolvido cumprido   

21/08/2009 - carga retirados AGU   

09/10/2009 - resposta contestação impugnação apresentada   

09/10/2009 - recebidos em secretaria   

13/10/2009 - conclusos para decisão   

16/10/2009 - devolvidos com decisão tutela antecipada deferida   

20/10/2009 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

20/10/2009 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado 

20/10/2009 - diligencia cumprida   

22/10/2009 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

29/10/2009 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

29/10/2009 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido 

03/11/2009 - carga retirados AGU   

17/11/2009 - recurso agravo de instrumento apresentado comprovante de interposição 

17/11/2009 - recebidos em secretaria   

03/12/2009 - conclusos para despacho   

04/12/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

04/12/2009 - devolvidos com despacho   

09/12/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

11/12/2009 - intimação notificação vista ordenada AGU   

11/12/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

14/12/2009 - carga retirados AGU   

15/12/2009 - petição oficio documento recebido em secretaria   

15/12/2009 - recebidos em secretaria   

21/01/2010 - intimação notificação vista ordenada outros especificar   

21/01/2010 - devolvidos com despacho   

21/01/2010 - conclusos para despacho   

25/01/2010 - carga retirados AGU   

02/02/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

02/02/2010 - recebidos em secretaria   

26/03/2010 - conclusos para despacho   

29/03/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

29/03/2010 - devolvidos com despacho   

06/04/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

08/04/2010 - carga retirados advogado autor   
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08/04/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

08/04/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

13/04/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

13/04/2010 - recebidos em secretaria   

11/05/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

11/05/2010 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

13/07/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

15/07/2010 - intimação notificação vista ordenada partes prazo sucessivo  

15/07/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório  

28/07/2010 - intimação notificação vista ordenada INSS   

02/08/2010 - carga retirados AGU   

03/08/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

03/08/2010 - recebidos em secretaria   

14/10/2010 - conclusos para despacho   

15/10/2010 - intimação notificação vista ordenada INSS   

15/10/2010 - devolvidos com despacho   

18/10/2010 - carga retirados AGU   

26/10/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

26/10/2010 - recebidos em secretaria   

25/01/2011 - conclusos para despacho   

31/01/2011 - devolvidos com despacho   

04/02/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

15/02/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

17/02/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

17/02/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

18/02/2011 - carga retirados advogado autor   

28/02/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

28/02/2011 - recebidos em secretaria   

04/04/2011 - conclusos para decisão   

11/04/2011 - devolvidos com decisão outros especificar   

12/04/2011 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado 

12/04/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

12/04/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão 

13/04/2011 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

14/04/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

18/04/2011 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

28/04/2011 - carga retirados AGU   

28/04/2011 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido 

18/05/2011 - recurso agravo retido interposto réu   

18/05/2011 - recebidos em secretaria   

18/08/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

18/08/2011 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

08/09/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

12/09/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

12/09/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório  

13/09/2011 - carga retirados advogado autor   

22/09/2011 - recurso contrarrazões apresentadas   

22/09/2011 - recebidos em secretaria   
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29/09/2011 - conclusos para despacho   

30/09/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

30/09/2011 - devolvidos com despacho   

04/10/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

07/10/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

07/10/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

25/10/2011 - intimação notificação vista ordenada outros especificar   

25/10/2011 - prazo certificado transcurso in albis   

07/11/2011 - carga retirados AGU   

11/11/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

11/11/2011 - recebidos em secretaria   

14/11/2011 - conclusos para sentença   

25/05/2012 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente  

28/05/2012 - diligencia cumprida   

04/06/2012 - intimação notificação vista ordenada AGU   

11/06/2012 - carga retirados AGU   

15/06/2012 - recurso apelação interposta réu   

15/06/2012 - recebidos em secretaria   

17/07/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

17/07/2012 - devolvidos com despacho   

17/07/2012 - conclusos para despacho   

25/07/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

27/07/2012 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

27/07/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

27/07/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

01/08/2012 - carga retirados advogado autor   

15/08/2012 - recebidos em secretaria   

16/08/2012 - recurso contrarrazões apresentadas   

16/08/2012 - recurso apelação interposta autor   

27/08/2012 - conclusos para despacho   

29/08/2012 - devolvidos com despacho   

30/08/2012 - intimação notificação vista ordenada INSS   

03/09/2012 - carga retirados AGU   

04/09/2012 - recurso contrarrazões apresentadas   

04/09/2012 - recebidos em secretaria   

19/09/2012 - remetidos TRF sem baixa  

25/09/2012 - distribuição por dependência ao desembargador federal Francisco de 

Assis Betti 

26/09/2012 - processo remetido 

26/09/2012 - processo recebido   

26/09/2012 - conclusão para relatório e voto 

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 0085899-70.2008.8.05.0001   

VARA 18ª Vara de Relações de Consumo - Salvador 

IMPUGNANTE Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

IMPUGNADO Amil - Assistência Medica Internacional Ltda 

OBJETO Impugnação ao valor da causa   
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ANDAMENTO 03/06/2008 - Processo distribuído por dependência - VARA: 30ª V Dos Feitos De Rel 

De Cons Civ E Comerciais Tipo De Distribuição: Dependência  

05/06/2008 - Envio de processo para vara 

09/07/2008 - Processo autuado 

09/07/2008 - Entrada de processo na vara 

18/08/2008 - Publicado pelo diário do poder judiciário 

18/08/2008 - Enviado para publicação no diário do poder judiciário 

19/08/2008 - Prazo 

21/08/2008 - Juntada petição réu 

21/08/2008 - Juntada petição réu 

21/08/2008 - Petição 

25/08/2008 - Petição 

25/08/2008 - Baixa de carga de advogado 

30/03/2012 - Processo apensado - Apensado ao processo 0194098-26.2007.8.05.0001 - 

Classe: Ordinária 

19/03/2013 - Recebidos os autos 

13/05/2013 - Recebidos os autos 

27/05/2013 - Recebidos os autos 

18/07/2013 - Recebidos os autos - 30º Cartório dos Feitos de Rel de Cons Civ e 

Comerciais 

27/10/2016 - Recebidos os autos - 18ª Vara de Relações de Consumo 

21/06/2017 - Concluso para despacho 

26/07/2017 - Recebido dos Autos no Cartório 

07/08/2017 - Juntada de Petição 

25/09/2017 - Expedido ato ordinatório 

27/09/2017 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico 

30/09/2017 - Publicado - Relação :4179/2017 

20/10/2017 - Prazo alterado devido ajuste na tabela de feriados 
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VARA 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

OBJETO Gratificações de atividade - Incorporação no vencimento básico 

ANDAMENTO 16/12/2009 - distribuição automática   

18/12/2009 - conclusos para despacho   

18/12/2009 - inicial autuada   

21/12/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

21/12/2009 - devolvidos com despacho   

25/01/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

27/01/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

27/01/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

29/01/2010 - recebidos em secretaria   

29/01/2010 - carga retirados advogado autor   

01/02/2010 - recurso embargos declaração apresentados   

08/02/2010 - devolvidos com despacho   

08/02/2010 - conclusos para decisão   

09/02/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 



NÚMERO DO PROCESSO 0046049-16.2009.4.01.3300 

10/02/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

18/02/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

18/02/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

02/03/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

02/03/2010 - telex fax recebido   

05/03/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

09/03/2010 - citação por oficial aguardando expedição mandado   

09/03/2010 - justiça gratuita deferida   

09/03/2010 - devolvidos com despacho   

09/03/2010 - conclusos para despacho   

16/03/2010 - citação por oficial mandado expedido   

30/03/2010 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

30/03/2010 - citação por oficial mandado devolvido cumprido   

06/04/2010 - carga retirados AGU  

11/05/2010 - recebidos em secretaria   

27/05/2010 - resposta contestação impugnação apresentada   

07/06/2010 - conclusos para despacho   

08/06/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

08/06/2010 - devolvidos com despacho   

14/06/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

16/06/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

16/06/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

18/06/2010 - carga retirados advogado autor   

18/06/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

28/06/2010 - recebidos em secretaria   

09/07/2010 - replica apresentada   

13/07/2010 - conclusos para despacho   

15/07/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

15/07/2010 - prova especificação ordenada   

15/07/2010 - devolvidos com despacho   

20/07/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

22/07/2010 - intimação notificação vista ordenada partes prazo sucessivo   

22/07/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

26/07/2010 - carga retirados advogado autor   

28/07/2010 - recebidos em secretaria   

29/07/2010 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

29/07/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

05/08/2010 - carga retirados agu   

06/08/2010 - recebidos em secretaria   

09/08/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

18/08/2010 - conclusos para despacho   

20/08/2010 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

20/08/2010 - devolvidos com despacho   

30/08/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

14/09/2010 - carga retirados agu   

14/09/2010 - intimação notificação vista ordenada agu   

14/09/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

22/09/2010 - recebidos em secretaria   

23/09/2010 - conclusos para despacho   
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23/09/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

24/09/2010 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

24/09/2010 - devolvidos com despacho   

30/09/2010 - carga retirados agu   

25/10/2010 - diligencia ordenada deferida   

25/10/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

25/10/2010 - recebidos em secretaria   

27/10/2010 - diligencia cumprida   

28/10/2010 - conclusos para despacho   

03/11/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

03/11/2010 - devolvidos com despacho   

05/11/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

10/11/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

10/11/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

11/11/2010 - carga retirados advogado autor   

24/11/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

24/11/2010 - recebidos em secretaria   

29/11/2010 - conclusos para sentença   

14/03/2011 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido improcedente 

15/03/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença  

18/03/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   

23/03/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

23/03/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

28/03/2011 - carga retirados advogado autor   

08/04/2011 - recurso apelação interposta autor   

08/04/2011 - recebidos em secretaria   

12/04/2011 - intimação notificação vista ordenada outros especificar   

28/04/2011 - carga retirados agu   

02/05/2011 - recebidos em secretaria   

04/05/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

06/05/2011 - conclusos para despacho   

12/05/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

12/05/2011 - devolvidos com despacho   

13/05/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

17/05/2011 - intimação notificação vista ordenada agu   

17/05/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

26/05/2011 - carga retirados AGU  

30/05/2011 - recebidos em secretaria   

31/05/2011 - remessa ordenada TRF  

31/05/2011 - recurso contrarrazões apresentadas   

07/06/2011 - remetidos TRF sem baixa  

14/06/2011 - distribuição automática ao Juiz Federal Charles Renaud Frazao De 

Moraes (Conv.) 

15/06/2011 - conclusão para relatório e voto  

15/06/2011 - processo recebido no(a) GAB. JFC Charles Renaud Frazao De Moraes 

15/06/2011 - processo remetido para GAB. JFC Charles Renaud Frazao De Moraes 

12/07/2011 - redistribuição por sucessão a(o) Desembargador Federal Néviton Guedes 

15/07/2011 - conclusão para relatório e voto  

15/07/2011 - processo recebido no GAB. DF Néviton Guedes 
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15/07/2011 - processo remetido para GAB. DF Néviton Guedes 

03/06/2014 - processo remetido para GAB. DF Selene De Almeida 

04/06/2014 - processo sob responsabilidade do(a) juiz(a) convocado(a) Juíza Federal 

Gilda Sigmaringa Seixas (Conv.) 

21/07/2014 - processo recebido no(a) GAB. DF Selene De Almeida 

17/12/2014 - redistribuição por sucessão a(o) Desembargadora Federal Gilda 

Sigmaringa Seixas 

18/12/2014 - conclusão para relatório e voto  

18/12/2014 - processo recebido no GAB. DF Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas 

18/12/2014 - processo remetido  

25/11/2015 - conclusão para relatório e voto  

25/11/2015 - processo recebido no(a) GAB. JF Raquel Soares Chiarelli 

25/11/2015 - processo remetido  

25/11/2015 - atribuição a(o) Juíza Federal Raquel Soares Chiarelli - projeto piloto de 

aceleração de julgamento - CNJ  

02/05/2016 - incluído na pauta de julgamento do dia 25/05/2016 

16/05/2016 - pauta de julgamento publicada no e-djf1  

25/05/2016 - retirado de pauta por indicação da relatora 

01/07/2016 - processo remetido para primeira turma - dra Raquel 

04/07/2016 - processo recebido no (a) primeira turma 

15/07/2016 - atribuição retornada a (o) relator (a) desembargadora federal Gilda 

Sigmaringa seixas 

15/07/2016 - processo remetido para Gab. Df Gilda maria carneiro Sigmaringa seixas 

15/07/2016 - processo recebido no (a) Gab. Df Gilda maria carneiro Sigmaringa seixas 

15/07/2016 - conclusão para relatório e voto 

30/10/2017 - processo remetido para primeira turma-regime de auxilio 

30/10/2017 - processo recebido  na primeira turma 

31/10/2017 - processo recebido no(a) primeira turma 

10/11/2017 - atribuição a(o) Juiz Federal Wagner Mota Alves De Souza - regime de 

auxílio de julgamento à distância 

10/11/2017 - processo remetido para Gab. JF Wagner Mota Alves De Souza 

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0009080-02.2009.4.01.3300 

VARA 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

OBJETO Índice da URV Lei 8880/1994 

ANDAMENTO 29/06/2009 - distribuição automática   

01/07/2009 - inicial autuada   

09/07/2009 - conclusos para despacho   

17/07/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

17/07/2009 - devolvidos com despacho   

20/07/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

22/07/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

27/07/2009 - carga retirados advogado autor   

03/08/2009 - recebidos em secretaria   

05/08/2009 - conclusos para despacho   

06/08/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  



NÚMERO DO PROCESSO 0009080-02.2009.4.01.3300 

06/08/2009 - devolvidos com despacho   

10/08/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

13/08/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

17/08/2009 - carga retirados advogado autor   

26/08/2009 - recebidos em secretaria   

27/10/2009 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

27/10/2009 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

03/11/2009 - intimação notificação vista ordenada INSS   

03/11/2009 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório  

06/11/2009 - carga retirados INSS   

10/11/2009 - recebidos em secretaria   

10/02/2010 - carta de sentença deferida ordenada extração   

11/02/2010 - conclusos para despacho   

18/02/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

18/02/2010 - devolvidos com despacho   

23/02/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

04/03/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

16/03/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

29/03/2010 - intimação notificação vista ordenada INSS   

29/03/2010 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

09/04/2010 - carga retirados INSS   

12/04/2010 - recebidos em secretaria   

31/05/2010 - conclusos para despacho   

04/06/2010 - devolvidos com despacho   

07/06/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

09/06/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

22/07/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

06/08/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

09/08/2010 - carga retirados advogado autor   

18/08/2010 - recebidos em secretaria   

31/08/2010 - conclusos para despacho   

31/08/2010 - recurso agravo de instrumento apresentado comprovante de interposição 

01/09/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

01/09/2010 - devolvidos com despacho   

13/09/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

15/09/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

26/10/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

26/10/2010 - suspensão processo cível ordenada outros especificar   

26/10/2010 - prazo certificado transcurso in albis   

08/02/2011 - conclusos para despacho   

18/02/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

18/02/2011 - devolvidos com despacho   

21/02/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

22/02/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

25/02/2011 - carga retirados advogado autor   

28/02/2011 - recebidos em secretaria   



NÚMERO DO PROCESSO 0009080-02.2009.4.01.3300 

09/03/2011 - conclusos para despacho   

28/03/2011 - citação por oficial aguardando expedição mandado   

28/03/2011 - devolvidos com despacho   

30/03/2011 - citação por oficial aguardando expedição mandado   

07/04/2011 - citação por oficial mandado devolvido cumprido   

07/04/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

08/04/2011 - carga retirados AGU   

18/05/2011 - recebidos em secretaria   

24/05/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

24/05/2011 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

24/05/2011 - resposta contestação impugnação apresentada   

29/06/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

17/08/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório  

23/08/2011 - carga retirados advogado autor   

06/09/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

06/09/2011 - recebidos em secretaria   

14/09/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

14/09/2011 - prova especificação ordenada   

14/09/2011 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

14/09/2011 - replica apresentada   

15/09/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

28/09/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório 

13/10/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

13/10/2011 - intimação notificação vista ordenada AGU   

13/10/2011 - prazo certificado transcurso in albis   

25/10/2011 - intimação notificação vista ordenada AGU   

25/10/2011 - intimação notificação vista ordenada INSS   

28/10/2011 - carga retirados AGU   

04/11/2011 - recebidos em secretaria   

15/12/2011 - conclusos para despacho   

19/12/2011 - devolvidos com despacho   

10/01/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

25/01/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

27/01/2012 - carga retirados INSS   

27/01/2012 - intimação notificação vista ordenada AGU   

27/01/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

30/01/2012 - recebidos em secretaria   

22/02/2012 - conclusos para sentença   

02/05/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

02/05/2012 - devolvido julgamento convertido em diligencia com despacho 

03/05/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

04/05/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

18/05/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria   

21/05/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria   

22/05/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria   

25/05/2012 - conclusos para sentença   

12/06/2012 - devolvido julgamento convertido em diligencia com despacho  

14/06/2012 - intimação notificação vista ordenada réu outros   



NÚMERO DO PROCESSO 0009080-02.2009.4.01.3300 

22/06/2012 - carga retirados AGU   

29/06/2012 - recebidos em secretaria   

04/07/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

04/07/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria   

09/07/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

12/07/2012 - carga retirados advogado autor   

19/07/2012 - petição oficio documento recebido em secretaria   

19/07/2012 - recebidos em secretaria   

31/07/2012 - conclusos para despacho   

02/08/2012 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

02/08/2012 - devolvidos com despacho   

03/08/2012 - carga retirados AGU   

14/08/2012 - recebidos em secretaria   

10/09/2012 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

12/09/2012 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

14/09/2012 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

20/09/2012 - carga retirados advogado autor   

26/09/2012 - conclusos para sentença   

26/09/2012 - recebidos em secretaria   

07/02/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença  

07/02/2013 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente em 

parte   

18/02/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   

25/02/2013 - telex fax recebido   

25/02/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria   

25/02/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

06/03/2013 - conclusos para decisão   

06/03/2013 - recurso embargos declaração apresentados   

06/03/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria   

11/03/2013 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

11/03/2013 - devolvidos com despacho   

15/03/2013 - carga retirados PGF   

22/03/2013 - conclusos para despacho   

22/03/2013 - recebidos em secretaria   

04/04/2013 - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração rejeitados   

08/04/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença  

10/04/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   

12/04/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

02/05/2013 - recurso apelação interposta autor   

02/05/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria   

06/05/2013 - conclusos para despacho   

08/05/2013 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

08/05/2013 - devolvidos com despacho   

10/05/2013 - carga retirados PGF   

10/06/2013 - conclusos para despacho   

10/06/2013 - recurso contrarrazões apresentadas   

10/06/2013 - recurso apelação interposta réu   

10/06/2013 - recebidos em secretaria   



NÚMERO DO PROCESSO 0009080-02.2009.4.01.3300 

11/06/2013 - devolvidos com despacho   

12/06/2013 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

12/06/2013 - recurso recebido efeito suspensivo   

04/07/2013 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

05/07/2013 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

09/07/2013 - carga retirados advogado autor   

22/07/2013 - recebidos em secretaria   

25/07/2013 - remessa ordenada TRF   

25/07/2013 - recurso contrarrazões apresentadas   

30/07/2013 - remetidos TRF sem baixa  

26/09/2013 - processo remetido para GAB. DF Francisco Betti 

26/09/2013 - distribuição por dependência ao Desembargador Federal Francisco De 

Assis Betti 

27/09/2013 - processo recebido no GAB. DF Francisco Betti  

27/09/2013 - conclusão para relatório e voto 

21/11/2017 - processo remetido para segunda turma 

21/11/2017 - processo recebido na segunda turma (p/ inclusão na pauta de 06.12.2017) 

21/11/2017 - incluído na pauta de julgamento do dia 06/12/2017 

24/11/2017 - processo remetido para Gab. Df Francisco Betti (pauta de 06.12.2017) 

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 0021261-98.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

VARA 06ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal De Educação Ciência e Tecnologia Da Bahia 

União Federal 

OBJETO Prescrição e Decadência - Restituição de indébito tributário - incidência do imposto de 

renda sobre a parcela total dos valores pagos cumulativamente em razão de decisões 

administrativas e judiciais   

ANDAMENTO 15/06/2010 - distribuição automática 

15/06/2010 - recebidos em secretaria 

15/06/2010 - inicial autuada   

15/06/2010 - custas recolhimento realizado comprovado 

17/06/2010 - devolvidos com despacho   

17/06/2010 - conclusos para despacho   

18/06/2010 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

18/06/2010 - classe processual alterada   

18/06/2010 - classe processual alterada   

07/07/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

21/07/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

30/07/2010 - recebidos em secretaria   

05/08/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido não cumprido  

24/08/2010 - conclusos para despacho   

31/08/2010 - devolvidos com despacho   

01/09/2010 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

06/09/2010 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

06/09/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

22/09/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

25/10/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 



NÚMERO DO PROCESSO 0021261-98.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

25/10/2010 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

25/10/2010 - prazo certificado transcurso in albis   

26/10/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

27/10/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

25/11/2010 - conclusos para despacho   

25/11/2010 - prazo certificado transcurso in albis   

16/12/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

16/12/2010 - devolvidos com despacho   

17/12/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

07/01/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

10/01/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

11/01/2011 - carga retirados advogado autor   

11/01/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

28/03/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

28/03/2011 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada   

28/03/2011 - recebidos em secretaria  

28/03/2011 - BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO  

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 0021257-61.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

VARA 04ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia 

União Federal 

OBJETO Sistema Remuneratório e Benefícios - Interrupção da prescrição da ação relativa 

restituição de indébito referente a contribuição social incidentes sobre parcelas 

remuneratórias 

ANDAMENTO 15/06/2010 - distribuição automática   

15/06/2010 - recebidos em secretaria   

15/06/2010 - inicial autuada   

15/06/2010 - diligencia cumprida   

15/06/2010 - classe processual alterada   

21/06/2010 - conclusos para despacho   

30/06/2010 - devolvidos com despacho   

01/07/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

01/07/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

20/09/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

22/09/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

29/09/2010 - petição oficio documento recebida o em secretaria   

29/09/2010 - carga retirados advogado autor   

07/10/2010 - recebidos em secretaria   

07/10/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

26/10/2010 - conclusos para decisão   

12/11/2010 - devolvidos com decisão outros especificar   

16/11/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

16/11/2010 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   



NÚMERO DO PROCESSO 0021257-61.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

17/11/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

19/11/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

22/11/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

22/11/2010 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

22/11/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

22/11/2010 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

01/12/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

03/02/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

08/02/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

14/02/2011 - petição oficio documento recebida o em secretaria   

14/02/2011 - BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES  

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0021829-17.2010.4.01.3300 

VARA 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

RÉU União Federal 

OBJETO Prescrição e Decadência - Restituição de indébito tributário - IRPF sobre juros 
moratórios   

ANDAMENTO 08/06/2010 - distribuição automática   

09/06/2010 - inicial autuada   

10/06/2010 - conclusos para decisão   

10/06/2010 - devolvidos com sentença s exame do mérito indeferimento da petição 

inicial   

10/06/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença  

16/07/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   

20/07/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

21/07/2010 - carga retirados advogado autor   

28/07/2010 - recebidos em secretaria   

28/07/2010 - telex fax recebido   

28/07/2010 - recurso embargos declaração apresentados   

28/07/2010 - conclusos para decisão   

30/07/2010 - devolvidos com decisão outros especificar   

30/07/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão  

02/08/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

04/08/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

12/08/2010 - carga retirados advogado autor   

18/08/2010 - recebidos em secretaria   

20/08/2010 - recurso apelação interposta autor   

24/08/2010 - conclusos para despacho   

27/08/2010 - devolvidos com despacho   

27/08/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

02/09/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

08/09/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

23/09/2010 - remessa ordenada TRF   
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23/09/2010 - REMETIDOS TRF SEM BAIXA  

29/11/2010 - Distribuição Automática ao Desembargador Federal Reynaldo Fonseca 

30/11/2010 - processo remetido para Gab. Desem. Fed. Reynaldo Soares Da Fonseca 

01/12/2010 - processo recebido no(a) Gab. Desem. Fed. Reynaldo Soares Da Fonseca  

01/12/2010 - conclusão para relatório e voto  

27/05/2015 - processo sob responsabilidade do(a) juiz(a) convocado(a) Juiz Federal 

Rafael Paulo Soares Pinto (conv.) 

05/06/2015 - redistribuição por sucessão a(o) Desembargador Federal Hercules 

Fajoses 

09/06/2015 - processo remetido para Gab. DF Hercules Fajoses 

09/06/2015 - processo recebido no Gab. DF Hercules Fajoses 

09/06/2015 - conclusão para relatório e voto 

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0021258-46.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

VARA 03ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU União Federal    

Instituto Federal De Educação Ciência E Tecnologia Da Bahia 

OBJETO Prescrição E Decadência - Restituição de indébito tributário - PSSS sobre adicionais de 
periculosidade, insalubridade e irradiação ionizante após a lei n°10.887/2004   

ANDAMENTO 15/06/2010 - distribuição automática   

15/06/2010 - inicial autuada   

16/06/2010 - conclusos para decisão   

21/06/2010 - devolvidos com despacho   

22/06/2010 - classe processual alterada   

25/06/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

28/06/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

30/06/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

30/06/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

13/07/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

28/07/2010 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado 

28/07/2010 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado 

08/09/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

08/09/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

16/09/2010 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

16/09/2010 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

13/10/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido  

13/10/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

13/10/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido 

13/10/2010 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

19/11/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

23/11/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

23/11/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

03/12/2010 - carga retirados advogado autor   

14/02/2011 - recebidos em secretaria   

14/02/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

14/02/2011 - intimação notificação vista ordenada réu outros   



NÚMERO DO PROCESSO 0021258-46.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

26/04/2011 - conclusos para despacho   

29/04/2011 - devolvidos com despacho   

02/05/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

07/08/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

16/08/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

16/08/2011 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

17/08/2011 - carga retirados advogado autor   

23/11/2011 - recebidos em secretaria   

23/11/2011 - BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES  

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 0022164-36.2010.4.01.3300 - ARQUIVADO 

VARA 15ª Vara - Juizado Especial Federal 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

RÉU União Federal  

OBJETO Repetição de indébito 

ANDAMENTO 09/06/2010 - distribuição automática   

09/06/2010 - autos remetidos: pela distribuição   

22/06/2010 - autos recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

15/09/2010 - petição/oficio/documento: recebida (o) em secretaria   

15/09/2010 - conclusos: para decisão   

24/09/2010 - devolvidos com decisão: outros (especificar)   

24/09/2010 - citação: ordenada   

28/09/2010 - citação: enviada pelo e-cint   

11/10/2010 - citação: realizada/certificada   

10/02/2011 - resposta: contestação apresentada   

26/09/2011 - conclusos: para sentença   

24/02/2012 - devolvidos com sentença sem exame do mérito: falta de pressupostos 

processuais   

28/02/2012 - intimação/notificação/vista ordenada: autor (outros)   

01/03/2012 - intimação/notificação pela imprensa: publicação remetida da sentença  

07/03/2012 - intimação/notificação pela imprensa: publicado sentença   

11/05/2012 - autos recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

11/05/2012 - intimação/notificação/vista ordenada: fazenda nacional   

25/05/2012 - intimação/notificação: enviada pelo e-cint   

30/05/2012 - petição/oficio/documento: recebida(o) em secretaria   

16/07/2012 - transito em julgado em   

16/07/2012 - arquivamento: ordenado / deferido   

16/07/2012 - BAIXA: ARQUIVADOS  

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0045907-75.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

VARA 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU União Federal    

Instituto Federal De Educação Ciência E Tecnologia Da Bahia 

OBJETO Índice de 2886 Lei 8622/1993 e 8627/1993 - interromper a prescrição das ações relativas 



NÚMERO DO PROCESSO 0045907-75.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

ao direito dos substituídos ao correto pagamento do reajuste de 28,86 ao período de 

01/93 a 06/98 

ANDAMENTO 16/12/2010 - distribuição automática   

07/01/2011 - inicial autuada   

17/01/2011 - conclusos para despacho   

19/01/2011 - devolvidos com despacho   

19/01/2011 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

20/01/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

04/02/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

08/02/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

15/02/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

21/02/2011 - citação por oficial aguardando expedição mandado   

14/03/2011 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

24/03/2011 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

24/03/2011 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

31/03/2011 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

07/04/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

08/04/2011 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

26/04/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

26/04/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

28/04/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

28/04/2011 - carga retirados advogado autor   

19/05/2011 - recebidos em secretaria   

19/05/2011 - BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES  

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0045906-90.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

VARA 11ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

RÉU União Federal    

Instituto Federal De Educação Ciência E Tecnologia Da Bahia 

OBJETO Índice de 2886 Lei 8622/1993 e 8627/1993 - interromper a prescrição das ações relativas 

ao direito dos substituídos ao correto pagamento do reajuste de 28,86 ao período de 

01/93 a 06/98 

ANDAMENTO 16/12/2010 - distribuição automática   

07/01/2011 - inicial autuada   

17/01/2011 - conclusos para despacho   

19/01/2011 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

19/01/2011 - devolvidos com despacho   

20/01/2011 - citação por oficial mandado expedido   

31/01/2011 - petição oficio documento recebido em secretaria   

01/02/2011 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

03/02/2011 - carga retirados AGU   

08/02/2011 - recebidos em secretaria   

14/02/2011 - conclusos para despacho   

28/02/2011 - intimação notificação vista ordenada AGU   

28/02/2011 - devolvidos com despacho   



NÚMERO DO PROCESSO 0045906-90.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

14/03/2011 - carga retirados AGU   

16/03/2011 - recebidos em secretaria   

18/03/2011 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

30/03/2011 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

01/04/2011 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

06/04/2011 - BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES 

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 0021262-83.2010.4.01.3300 - ENTREGUE EM DEFINITIVO 

VARA 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU União Federal    

Instituto Federal De Educação Ciência E Tecnologia Da Bahia 

OBJETO Prescrição e Decadência - Restituição de indébito tributário - PSSS sobre o adicional de 
ferias   

ANDAMENTO 15/06/2010 - distribuição automática   

16/06/2010 - recebidos em secretaria   

16/06/2010 - inicial autuada   

16/06/2010 - conclusos para despacho   

16/06/2010 - devolvidos com decisão outros especificar   

16/06/2010 - classe processual alterada   

16/06/2010 - classe processual alterada   

16/06/2010 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado  

21/07/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

21/07/2010 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

23/07/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

28/07/2010 - petição oficio documento recebido em secretaria   

04/08/2010 - conclusos para despacho   

04/08/2010 - devolvidos com despacho   

05/08/2010 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

09/08/2010 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

09/08/2010 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

09/08/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

17/08/2010 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

02/09/2010 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

03/09/2010 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

08/09/2010 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

08/09/2010 - intimação notificação vista ordenada autor outros   

08/09/2010 - baixa entregues em definitivo partes   

06/12/2013 - redistribuição automática   

06/12/2013 - BAIXA ENTREGUES EM DEFINITIVO PARTES  

 

NÚMERO DO PROCESSO 0012636-02.2015.4.01.3300 

VARA 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal De Educação Ciência E Tecnologia da Bahia - IFBA 



NÚMERO DO PROCESSO 0012636-02.2015.4.01.3300 

OBJETO Regime Estatutário - Controle De Frequência 

ANDAMENTO 10/04/2015 - distribuição automática   

10/04/2015 - recebidos em secretaria   

13/04/2015 - conclusos para decisão   

15/04/2015 - devolvidos com despacho   

15/04/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho  

11/05/2015 - petição oficio documento juntado   

12/05/2015 - conclusos para decisão   

29/05/2015 - devolvidos com despacho   

05/06/2015 - citação por oficial aguardando expedição mandado   

08/06/2015 - citação por oficial mandado expedido   

08/06/2015 - citação por oficial mandado remetido central   

08/06/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

09/06/2015 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

15/06/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria   

08/10/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação despacho 

08/10/2015 - citação por oficial mandado devolvido cumprido   

15/10/2015 - carga retirados PGF   

20/11/2015 - recebidos em secretaria   

25/11/2015 - resposta contestação impugnação apresentada   

25/11/2015 - conclusos para decisão   

30/11/2015 - devolvidos com decisão tutela antecipada indeferida   

01/12/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

02/02/2016 - intimação notificação pela imprensa publicação  

15/02/2016 - intimação notificação pela imprensa publicado despacho   

16/02/2016 - carga retirados advogado autor   

24/02/2016 - recebidos em secretaria   

24/02/2016 - petição oficio documento recebido em secretaria   

08/03/2016 - replica apresentada   

08/03/2016 - petição oficio documento juntado   

09/03/2016 - intimação notificação vista ordenada réu outros   

09/03/2016 - carga retirados PGF   

14/03/2016 - recebidos em secretaria   

31/03/2016 - petição oficio documento juntado   

01/04/2016 - conclusos para sentença  

30/11/2016 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido improcedente  

19/12/2016 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação sentença 

26/01/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida  

01/02/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado sentença  

06/03/2017 - intimação notificacao vista ordenada outros especificar 

10/03/2017 - carga retirados PGF – IFBA retirados por servidor autorizado interessado 

Procuradoria Federal PGF  

11/04/2017 - recebidos em secretaria - recurso de apelação do IFBA 

27/04/2017 - recurso apelação interposta réu    

27/04/2017 - conclusos para despacho    

28/04/2017 - devolvidos com despacho  

01/06/2017 - conclusos para decisão   

16/06/2017 - devolvidos com decisão outros especificar    

16/06/2017 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação decisão    

19/06/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão    



NÚMERO DO PROCESSO 0012636-02.2015.4.01.3300 

26/06/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado decisão    

26/06/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

27/06/2017 - carga retirados advogado autor   

17/07/2017 - recebidos em secretaria   

19/07/2017 - recurso contrarrazões apresentadas    

19/07/2017 - recurso apelação interposta autor   

19/07/2017 - conclusos para despacho    

24/07/2017 - devolvidos com despacho    

24/07/2017 - intimação notificacao vista ordenada réu outros   

28/07/2017 - carga retirados defensoria publica   

28/08/2017 - recebidos em secretaria contrarrazões do IFBA 

28/08/2017 - recurso contrarrazões apresentadas    

28/08/2017 - remessa ordenada TRF    

31/08/2017 - remetidos trf sem baixa  GRPJ Nº 0702017 

05/09/2017 - distribuição automática ao Desembargador Federal Francisco De Assis 

Betti  

05/09/2017 - processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

06/09/2017 - processo recebido no(a) Gab. DF Francisco Betti 

09/10/2017 - processo requisitado ao gabinete do desembargador federal Francisco de 

Assis Betti para juntada de petição 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0012780-73.2015.4.01.3300 

VARA 07ª Vara Cível Agrária 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal De Educação Ciência E Tecnologia da Bahia - IFBA 

OBJETO Regime Estatutário - Controle De Frequência - Docentes 

ANDAMENTO 14/04/2015 - distribuição automática   
14/04/2015 - recebidos em secretaria   

14/04/2015 - inicial autuada   

14/04/2015 - conclusos para despacho   

22/04/2015 - devolvidos com decisão outros especificar   

24/04/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria   

24/04/2015 - petição oficio documento juntado   

05/05/2015 - petição oficio documento recebida o em secretaria   

07/05/2015 - conclusos para sentença   

08/05/2015 - devolvidos com sentença sem exame do mérito falta de pressupostos 

processuais   

13/05/2015 - recurso embargos declaração apresentados   

14/05/2015 - recurso embargos declaração apresentados   

14/05/2015 - conclusos para decisão   

15/05/2015 - devolvidos com decisão tutela antecipada indeferida   

15/05/2015 - citação por oficial mandado expedido   

21/05/2015 -  intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

27/05/2015 - citação por oficial mandado devolvido cumprido   

29/05/2015 - petição oficio documento juntado   

02/06/2015 - petição oficio documento recebida o em secretaria   

05/06/2015 - petição oficio documento juntado   

09/10/2015 - petição oficio documento recebida o em secretaria   

09/10/2015 - petição oficio documento juntado   

11/11/2015 - conclusos para despacho   



NÚMERO DO PROCESSO 0012780-73.2015.4.01.3300 

19/11/2015 - devolvidos com despacho   

16/03/2016 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

28/03/2016 - carga retirados advogado autor   

29/03/2016 - recebidos em secretaria   

29/03/2016 - petição oficio documento recebida o em secretaria   

11/04/2016 - petição oficio documento juntado   
12/04/2016 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

18/04/2016 - carga retirados pgf   

19/05/2016 - recebidos em secretaria    

19/05/2016 - petição oficio documento recebido em secretaria    
19/05/2016 - petição oficio documento juntado    

20/05/2016 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório    
23/05/2016 - intimação notificacao pela imprensa publicado  

27/05/2016 - carga retirados advogado autor    

07/06/2016 - recebidos em secretaria    
07/06/2016 - petição oficio documento recebido em secretaria    

14/07/2016 - petição oficio documento juntado    

02/08/2016 - conclusos para sentença    

10/11/2016 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido improcedente  
16/11/2016 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação sentença 

02/02/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicação de sentença   

06/02/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado sentença  
14/02/2017 - recurso embargos declaração apresentados  

16/03/2017 - petição oficio documento juntado    

22/03/2017 - petição oficio documento juntado    
22/03/2017 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

22/03/2017 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

24/03/2017 - carga retirados pgf   

30/03/2017 - recebidos em secretaria    
30/03/2017 - petição oficio documento recebido em secretaria 

20/04/2017 - petição oficio documento juntado 

26/05/2017 - conclusos para decisão 
09/08/2017 - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração rejeitados   

14/08/2017 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação sentença 

23/08/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 
sentença   

28/08/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado sentença   

12/09/2017 - carga retirados advogado autor   
18/09/2017 - recebidos em secretaria    

18/09/2017 - petição oficio documento recebido em secretaria 

20/09/2017 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório 
20/09/2017 - intimação notificacao vista ordenada réu outros  

22/09/2017 - carga retirados pgf 

07/11/2017 - petição oficio documento recebido em secretaria 

08/11/2017 – remessa ordenada trf 
30/11/2017 - remetidos TRF sem baixa 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0025914-76.2015.4.01.0000 

VARA Segunda Turma 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia Da Bahia - IFBahia  

OBJETO Direito de Greve  



NÚMERO DO PROCESSO 0025914-76.2015.4.01.0000 

ANDAMENTO 21/05/2015 - distribuição automática ao Desembargador Federal Francisco De Assis 

Betti 

21/05/2015 - processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

21/05/2015 - processo recebido no (a) Gab. DF Francisco Betti - recebimento 

automático proc. digital 

21/05/2015 - conclusão para despacho/decisão  

15/06/2015 - processo remetido com decisão/despacho 

15/06/2015 - processo recebido no (a) corte especial e seções 

15/06/2015 - processo remetido para segunda turma. 

15/06/2015 - processo recebido no (a) segunda turma - recebimento automático proc. 

digital 

16/06/2015 - mandado de citação expedido - n. 157/2015 - procuradoria regional 

federal da 1ª região 

01/07/2015 - mandado de citação juntado - nº 157/2015 - PRF 

06/07/2015 - despacho aguardando publicação (terminativo) 

08/07/2015 - decisão/despacho publicado no e-djf1 (terminativo) 

10/07/2015 - carta de ordem expedida ao juízo federal da seção judiciária da Bahia - nº 

9/2015. 

23/07/2015 - petição juntada nr. 3665972 procuração 

23/07/2015 - petição juntada nr. 3668186 petição 

23/07/2015 - petição juntada nr. 3688677 embargos de declaração 

23/07/2015 - petição juntada nr. 3690192 petição 

23/07/2015 - petição juntada nr. 3690764 petição 

31/07/2015 - petição juntada nr. 3692430 petição 

31/07/2015 - petição juntada nr. 3696337 contestação 

31/07/2015 - petição juntada nr. 3696339 petição 

31/07/2015 - processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

31/07/2015 - processo recebido no(a) Gab. DF Francisco Betti - recebimento 

automático proc. Digital 

31/07/2015 - conclusão para relatório e voto  

04/08/2015 - processo remetido com decisão/despacho 

04/08/2015 - processo recebido no(a) segunda turma 

07/08/2015 - despacho aguardando publicação (interlocutório) 

12/08/2015 - decisão/despacho publicado no e-djf1 (interlocutório) 

03/09/2015 - petição juntada nr. 3707342 petição 

03/09/2015 - petição juntada nr. 3713995 petição 

03/09/2015 - processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

03/09/2015 - processo recebido no (a) Gab. DF Francisco Betti - recebimento 

automático proc. Digital 

03/09/2015 - conclusão para relatório e voto  

23/10/2015 - processo remetido com decisão/despacho 

23/10/2015 - processo recebido no (a) segunda turma 

04/11/2015 - mandado de intimação expedido n. 233/2015 - procuradoria regional 

federal da 1ª região 

09/11/2015 - mandado de intimação juntado M.I. nº 233/2015 PRF. 

16/12/2015 - petição juntada nr. 3781071 petição 

16/12/2015 - petição juntada nr. 3781076 contestação 

17/12/2015 - processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

17/12/2015 - processo recebido no (a) Gab. DF Francisco Betti - recebimento 

automático proc. Digital 

17/12/2015 - conclusão para relatório e voto 

 



NÚMERO DO PROCESSO 0024128-88.2015.4.01.3300 - ARQUIVADO 

VARA 7ª Vara Cível Agrária 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 

OBJETO Jornada de Trabalho - Restaurar efeitos da resolução 23/2012, 30 horas semanais 

invalidando a resolução 19/2015 e portaria 1060/2015, 40 horas semanais 

ANDAMENTO 23/07/2015 - distribuição automática   

24/07/2015 - devolvidos com decisão liminar indeferida   

24/07/2015 - conclusos para decisão   

24/07/2015 - custas recolhimento realizado comprovado   

24/07/2015 - inicial autuada   

27/07/2015 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

29/07/2015 - intimação notificação pela imprensa publicado ato ordinatório   

06/10/2015 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

16/10/2015 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

03/11/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria   

11/11/2015 - conclusos para despacho   

23/11/2015 - devolvidos com despacho   

24/11/2015 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

07/12/2015 - petição oficio documento juntado   

14/01/2016 – intimação notificação encaminhada pelo ecint   

14/01/2016 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

28/01/2016 - parecer MPF apresentado   

15/02/2016 - conclusos para sentença   

17/02/2016 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido improcedente  

30/03/2016 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   

04/04/2016 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença  

12/04/2016 - recurso embargos declaração apresentados   

14/04/2016 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

14/04/2016 – intimação notificação encaminhada pelo ecint   

10/05/2016 - petição oficio documento juntado    

27/07/2016 – intimação notificação encaminhada pelo ecint   

15/08/2016 - petição oficio documento juntado    

16/08/2016 - conclusos para decisão 

28/11/2016 - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração rejeitados   

07/12/2016 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação sentença 

08/03/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   

10/03/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado sentença 

17/05/2017 - intimação notificacao por oficial aguardando expedição mandado 

18/05/2017 - intimação notificacao por oficial mandado expedido  

25/05/2017 - petição oficio documento juntado 

12/06/2017 - intimação notificacao por oficial mandado devolvido cumprido 

22/06/2017 - intimação notificacao por oficial mandado devolvido cumprido 

26/07/2017 – intimação notificacao encaminhada pelo ecint 

31/07/2017 – intimação notificacao realizada certificada pelo ecint  

31/07/2017 - petição oficio documento recebido em secretaria  

09/08/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 



NÚMERO DO PROCESSO 0024128-88.2015.4.01.3300 - ARQUIVADO 

ordinatório 

15/08/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado ato ordinatório 

05/09/2017 - conclusos para despacho  

13/09/2017 - devolvidos com despacho  

13/09/2017 - remessa ordenada arquivo 

13/09/2017 - BAIXA ARQUIVADO 

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0027050-05.2015.4.01.3300 - ARQUIVADO 

4ª VARA FEDERAL 4ª Vara Federal 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Reitor do Instituto Federal de Educação Ciência E Tecnologia da Bahia - IFBA    
Reitor em exercício do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - 

IFBA    

Diretor de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 
Bahia - IFBA 

OBJETO Mandado de Segurança Coletivo: Coação -Ameaça indevida de descontos salariais – 

Violação do Direito de Greve 

ANDAMENTO 27/08/2015 - distribuição automática   

27/08/2015 - recebidos em secretaria   

27/08/2015 - conclusos para despacho   

28/08/2015 - devolvidos com despacho   

31/08/2015 - intimação notificação vista ordenada partes prazo comum   

01/09/2015 - diligencia cumprida   

01/09/2015 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

01/09/2015 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

09/09/2015 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

14/09/2015 - resposta contestação impugnação apresentada   

15/09/2015 - conclusos para decisão   

15/09/2015 - devolvidos com decisão liminar indeferida   

15/09/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

16/09/2015 - oficio expedido   

16/09/2015 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

16/09/2015 - oficio remetido central   

16/09/2015 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

17/09/2015 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

21/09/2015 - petição oficio documento juntado   

21/09/2015 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada   

21/09/2015 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada   

21/09/2015 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

21/09/2015 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

24/09/2015 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada   

01/10/2015 - recurso embargos declaração apresentados   

01/10/2015 - conclusos para decisão   

02/10/2015 - devolvidos com decisão embargos de declaração rejeitados   

02/10/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

05/10/2015 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

07/10/2015 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   



NÚMERO DO PROCESSO 0027050-05.2015.4.01.3300 - ARQUIVADO 

07/10/2015 - petição oficio documento juntado   

08/10/2015 - conclusos para decisão   

08/10/2015 - devolvidos com decisão outros especificar   

08/10/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação decisão   

09/10/2015 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

15/10/2015 - intimação notificação pela imprensa publicado decisão   

06/11/2015 - intimação notificação vista ordenada MPF   

06/11/2015 – intimação notificacao encaminhada pelo ecint   

17/11/2015 – intimação notificacao realizada certificada pelo ecint   

17/11/2015 - parecer mpf apresentado   

20/11/2015 - conclusos para sentença   

20/11/2015 - devolvidos com sentença com exame do mérito pedido improcedente  

23/11/2015 - intimação notificação vista ordenada partes prazo comum   

23/11/2015 - intimação notificação por oficial aguardando expedição mandado   

23/11/2015 - oficio ordenada expedição   

23/11/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença  

24/11/2015 - oficio expedido   

24/11/2015 - oficio remetido central   

24/11/2015 - intimação notificação por oficial mandado expedido   

24/11/2015 - intimação notificação por oficial mandado remetido central   

24/11/2015 - intimação notificação pela imprensa ordenada publicação sentença  

24/11/2015 - intimação notificação pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   

26/11/2015 - petição oficio documento juntado   

26/11/2015 - intimação notificação pela imprensa publicado sentença   

27/11/2015 - intimação notificação por oficial mandado devolvido cumprido   

30/11/2015 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada   

30/11/2015 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada   

30/11/2015 - oficio devolvido comprovante entrega efetivada   

02/12/2015 – intimação notificação encaminhada pelo ecint   

11/12/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria   

04/02/2016 - transito em julgado   

04/02/2016 - BAIXA ARQUIVADOS  

 

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 30279-41.2013.4.01.3300 

VARA 7ª Vara Cível Agrária 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano IF BAIANO 

OBJETO Licenças - Afastamentos 

ANDAMENTO 02/09/2013 - distribuição automática - Peticionamento eletrônico  

03/09/2013 - recebidos em secretaria    

05/09/2013 - inicial autuada    

05/09/2013 - conclusos para decisão    

05/09/2013 - devolvidos com decisão outros especificar - adequar valor causa e 

indefere assist. Jud. Gratuita  

12/09/2013 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação decisão    



NÚMERO DO PROCESSO 30279-41.2013.4.01.3300 

16/09/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão    

20/09/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicado decisão   

26/09/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

30/09/2013 - petição oficio documento juntado    

17/10/2013 - conclusos para decisão    

13/11/2013 - devolvidos com decisão tutela antecipada indeferida    

18/11/2013 - citação por oficial mandado expedido    

20/11/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão    

22/11/2013 - intimação notificacao pela imprensa publicado decisão    

04/12/2013 - citação por oficial mandado devolvido cumprido    

05/12/2013 - petição oficio documento recebido em secretaria    

03/02/2014 - carga retirados PGF    

20/02/2014 - recebidos em secretaria    

20/02/2014 1- petição oficio documento recebido em secretaria    

25/02/2014 - petição oficio documento juntado    

25/02/2014 - resposta contestação impugnação apresentada    

18/03/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório    

25/03/2014 15- carga retirados advogado autor    

02/04/2014 - recebidos em secretaria    

02/04/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

02/04/2014 - replica apresentada    

02/04/2014 - petição oficio documento juntado    

10/04/2014 - conclusos para sentença    

06/05/2014 - devolvido julgamento convertido em diligencia com despacho    

26/06/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho  

26/06/2014 - petição oficio documento juntado    

26/06/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

31/07/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

05/08/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

13/08/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

12/09/2014 - petição oficio documento juntado    

03/11/2014 - conclusos para decisão    

28/11/2014 - devolvidos com despacho    

28/11/2014 - audiência designada instrução e julgamento   

01/12/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão    

03/12/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado decisão   

15/12/2014 - carga retirados INSS    

16/12/2014 - recebidos em secretaria    

16/12/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

17/12/2014 - petição oficio documento juntado    

28/01/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria    

29/01/2015 - petição oficio documento juntado    

11/02/2015 - audiência realizada instrucaoinquiricao   

11/02/2015 - petição oficio documento juntado    

11/02/2015 - carga retirados advogado autor   

24/02/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria    

04/03/2015 - petição oficio documento juntado    
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18/03/2015 - conclusos para decisão    

27/04/2015 - devolvidos com despacho    

28/04/2015 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho    

30/04/2015 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

05/05/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria    

14/05/2015 - petição oficio documento juntado    

11/06/2015 - intimação notificacao vista ordenada réu   

15/06/2015 - carga retirados PGF    

05/08/2015 - recebidos em secretaria    

05/08/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria    

06/08/2015 - petição oficio documento juntado    

08/10/2015 - conclusos para sentença    

15/10/2015 - devolvido julgamento convertido em diligencia com despacho    

16/10/2015 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação decisão    

20/10/2015 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

21/10/2015 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão    

22/10/2015 - intimação notificacao pela imprensa publicado outros  

10/11/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria    

11/11/2015 - petição oficio documento juntado    

25/11/2015 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

30/11/2015 - carga retirados PGF    

07/12/2015 - recebidos em secretaria    

07/12/2015 - petição oficio documento recebido em secretaria    

16/02/2016 - petição oficio documento juntado    

24/02/2016 - conclusos para decisão    

29/03/2016 -devolvidos com sentença com exame do mérito pedido procedente em 

parte    

30/03/2016 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença    

04/04/2016 - intimação notificacao pela imprensa publicado sentença    

08/04/2016 - recurso embargos declaração apresentados    

15/04/2016 - petição oficio documento juntado    

26/04/2016 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório    

26/04/2016 - intimação notificacao vista ordenada réu outros    

29/04/2016 - carga retirados PGF   

04/05/2016 - recebidos em secretaria    

04/05/2016 - petição oficio documento recebido em secretaria    

14/07/2016 - petição oficio documento juntado    

19/07/2016 - conclusos para decisão    

29/09/2016 - devolvidos com sentença embargos declaração infringentes devolvidos 

com sentença embargos de declaração acolhidos em parte    

29/09/2016 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação sentença   

13/12/2016 - intimação notificacao vista ordenada réu  

16/12/2016 - carga retirados pgf   

02/03/2017 - recebidos em secretaria   

02/03/2017 - petição oficio documento recebido em secretaria    

06/03/2017 - petição oficio documento juntado 

17/03/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado ato ordinatório   

14/03/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório    
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09/03/2017 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório   

09/03/2017 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório 

14/03/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório     

17/03/2017 - intimação notificacao pela imprensa publicado ato ordinatório 

disponibilizado em 17.03.2017  

18/05/2017 - prazo certificado transcurso in albis   

18/05/2017 - remessa ordenada TRF    

31/05/2017 - remetidos TRF sem baixa   

06/06/2017 - distribuição automática ao Desembargador Federal Francisco De Assis 

Betti 

06/06/2017 - processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

07/06/2017 - processo recebido no(a) Gab. DF Francisco Betti 

07/06/2017 - conclusão para relatório e voto  

 

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 0037658-33.2013.4.01.3300 - ARQUIVADO 

VARA 3ª Vara Federal 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 

OBJETO Diárias e Outras Indenizações 

ANDAMENTO 21/10/2013 - distribuição por dependência   

04/11/2013 - inicial autuada    

20/11/2013 - conclusos para despacho    

22/11/2013 - devolvidos com despacho    

22/11/2013 - intimação notificacao vista ordenada agu    

25/11/2013 - carga retirados pgf  

07/01/2014 - recebidos em secretaria    

07/01/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

28/01/2014 - conclusos para despacho    

28/01/2014 - devolvidos com despacho    

28/01/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

21/02/2014 - intimação notificacao pela imprensa  

06/03/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

06/03/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor outros    

10/03/2014 - carga retirados advogado autor    

26/03/2014 - recebidos em secretaria    

26/03/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

28/03/2014 - petição oficio documento juntado    

29/05/2014 - conclusos para despacho    

29/05/2014 - devolvidos com despacho    

04/06/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

14/07/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida  

16/07/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor outros   

08/08/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria    

13/08/2014 - petição oficio documento juntado    

14/08/2014 - conclusos para despacho    

15/08/2014 - devolvidos com despacho    

15/08/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação  
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03/09/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida  

09/09/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

09/09/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor  

06/11/2014 - prazo certificado transcurso in albis    

27/11/2014 - conclusos para despacho    

28/11/2014 - devolvidos com despacho    

28/11/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho   

19/01/2015 - intimação notificacao pela imprensa publicação  

22/01/2015 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho    

22/01/2015 - intimação notificacao vista ordenada autor outros   

02/03/2015 - prazo certificado transcurso in albis    

02/03/2015 - remessa ordenada arquivo   

02/03/2015 - BAIXA ARQUIVADOS   

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0010943-76.2014.8.05.0000 

VARA Terceira Câmara Cível 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 

OBJETO Planos de Saúde 

ANDAMENTO 09/07/2014 - Processo Cadastrado - SECOMGE 

10/07/2014 - Expedição de Termo   

10/07/2014 - Distribuição por Sorteio - Órgão Julgador: 3 - Terceira Câmara Cível  

11/07/2014 - Recebido do SECOMGE  

11/07/2014 - Remetido - Origem: SECOMGE Destino: Relator  

14/07/2014 - Publicação  

08/08/2014 - Remetido - Origem: Relator Destino: Secretaria de Câmara (Cumprir)  

08/08/2014 - Conversão de Agravo de Instrumento em Agravo Retido  

12/08/2014 - Expedição de Certidão   

12/08/2014 - Recebido do Relator pela Secretaria de Câmara para Cumprir  

13/08/2014 - Publicação  

24/10/2014 - Baixa Definitiva  

24/10/2014 - Transito em Julgado  

24/10/2014 - Expedição de Termo   

27/10/2014 – Remetido - Origem: SECOMGE expedição - destino: vara de origem 

para baixa dos autos - Ao Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo 

27/10/2014 - Recebido da Secretaria de Câmara pelo SECOMGE  

27/10/2014 - Remetido - Origem: Secretaria de Câmara Destino: SECOMGE 

07/02/2017 - Localização física no Arquivo - autos recebidos da 5ª Vara Cível cx 

36180, loc 0821 A 60 

 
 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0527908-69.2014.8.05.0001 

VARA 5ª Vara Cível e Comercial 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  
SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 



NÚMERO DO PROCESSO 0527908-69.2014.8.05.0001 

OBJETO Planos de Saúde 

ANDAMENTO 03/06/2014 - Processo distribuído por sorteio 

03/06/2014 - Concluso para despacho  

11/06/2014 - Expedido mandado  

11/06/2014 - Concedida a Antecipação de tutela  

26/06/2014 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico  

27/06/2014 - Juntada de mandado  

27/06/2014 - Publicado  

04/07/2014 - Concluso para despacho  

04/07/2014 - Juntada de Petição  

14/07/2014 - Juntada de Petição  

14/07/2014 - Juntada de Petição  

21/07/2014 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico  

21/07/2014 - Proferido despacho de mero expediente  

24/07/2014 - Publicado  

02/09/2014 - Juntada de Petição  

03/09/2014 - Juntada de Petição  

18/09/2014 - Concluso para despacho  

23/10/2014 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico  

23/10/2014 - Proferido despacho de mero expediente  

27/10/2014 - Publicado  

14/11/2014 - Juntada de Petição  

02/12/2014 - Concluso para despacho  

19/12/2014 - Proferido despacho de mero expediente  

08/01/2015 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico  

12/01/2015 - Publicado  

18/12/2015 - Juntada de Petição  

24/02/2016 - Concluso para despacho 

12/06/2017 - Proferido despacho de mero expediente  

13/06/2017 - Despacho/Decisão remetido ao Diário de Justiça Eletrônico  

26/06/2017 - Audiência designada Conciliação Data: 20/09/2017 Hora 15:00 Local: 

Sala de Audiência 

08/07/2017 - Prazo alterado devido ajuste na tabela de feriados 

19/09/2017 - Juntada de Petição 

25/09/2017 - Juntada de Petição 

04/12/2017 - Expedido termo de audiência 

 

 

 
 

NÚMERO DO PROCESSO 13601-14.2014.4.01.3300 - ARQUIVADO 

VARA 3ª Vara Federal 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 

OBJETO Planos de Saúde - manutenção do contrato e ressarcimento dos valores desembolsados 

por todos os servidores para custeio de plano individual 

ANDAMENTO 23/04/2014 - distribuição automática   

23/04/2014 - inicial autuada   

23/04/2014 - remetida vara pela distribuição   
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24/04/2014 - conclusos para decisão   

25/04/2014 - devolvidos com despacho   

25/04/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho  

28/04/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

02/05/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho   

02/05/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor outros   

08/05/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria   

08/05/2014 - petição oficio documento juntado   

08/05/2014 - conclusos para decisão   

09/05/2014 - devolvidos com despacho   

09/05/2014 - intimação notificacao por oficial aguardando expedição mandado   

09/05/2014 - intimação notificacao por oficial mandado expedido   

09/05/2014 - intimação notificacao por oficial mandado remetido central   

14/05/2014 - intimação notificacao por oficial mandado devolvido cumprido   

14/05/2014 - intimação notificacao vista ordenada réu outros   

16/05/2014 - carga retirados pgf   

16/05/2014 - recebidos em secretaria   

16/05/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria   

16/05/2014 - conclusos para decisão   

21/05/2014 - devolvidos com decisão tutela antecipada indeferida   

22/05/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação decisão   

23/05/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria   

23/05/2014 - petição oficio documento juntado   

23/05/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

decisão   

27/05/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado decisão   

27/05/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor outros   

03/06/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria   

07/07/2014 - citação por oficial aguardando expedição mandado   

10/07/2014 - recebidos pelo diretor secretaria para ato ordinatório   

10/07/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação ato ordinatório 

11/07/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa ato 

ordinatório   

15/07/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado ato ordinatório   

15/07/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor outros   

21/07/2014 - petição oficio documento juntado   

14/08/2014 - conclusos para despacho   

15/08/2014 - devolvidos com despacho   

18/08/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação despacho  

22/09/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

despacho   

24/09/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado despacho   

24/09/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor outros   

02/10/2014 - petição oficio documento recebido em secretaria   

06/10/2014 - petição oficio documento juntado   

20/10/2014 - conclusos para sentença   

21/11/2014 - devolvidos com sentença s exame do mérito desistência da ação 

homologação   

09/12/2014 - intimação notificacao pela imprensa ordenada publicação sentença  

15/12/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicação remetida imprensa 

sentença   
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17/12/2014 - intimação notificacao pela imprensa publicado sentença   

17/12/2014 - intimação notificacao vista ordenada autor outros   

09/02/2015 - prazo certificado transcurso in albis   

09/02/2015 - remessa ordenada arquivo  

09/02/2015 - transito em julgado em   

11/02/2015 - BAIXA ARQUIVADOS  

 

 

NÚMERO DO PROCESSO 0066859-71.2016.4.01.0000 

VARA Segunda Turma 

AUTOR Sindicato Nacional dos Servidores Federais Educação Básica e Profissional -  

SINASEFE-BA 

RÉU Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA 

OBJETO Direito de Greve 

ANDAMENTO 14/11/2016 - distribuição por dependência ao desembargador federal Francisco de 

Assis Betti 

14/11/2016 - processo remetido para Gab. Df Francisco Betti 

14/11/2016 - processo recebido no(a) Gab. Df Francisco Betti - recebimento 

automático proc. digital 

14/11/2016 - conclusão para despacho/decisão 

15/12/2016 - processo remetido com decisão/despacho 

15/12/2016 - processo recebido no(a) segunda turma 

16/12/2016 - petição juntada - substabelecimento 

13/01/2017 - petição juntada 

19/01/2017 - despacho aguardando publicação (interlocutório) 

24/01/2017 - decisão/despacho publicado no e-djf1 (interlocutório) 

24/01/2017 - mandado de citação expedido 

01/02/2017 - mandado de citação juntado  

10/02/2017 - petição juntada-  agravo (inominado/legal/ interno)  

14/02/2017 - mandado de intimação expedido n. 30/2017 - procuradoria regional 

federal da 1a região 

20/02/2017 - mandado de intimação juntado  

03/03/2017 - petição juntada – contrarrazões 

20/04/2017 - decurso de prazo para manifestação do requerido 

20/04/2017 - processo remetido para Gab. DF Francisco Betti 

20/04/2017 - processo recebido no(a) Gab. DF Francisco Betti - recebimento 

automático proc. digital 

20/04/2017 - conclusão para relatório e voto  

 


