
1Outubro * Ano 14 * nº 163 www.asunirio.org.br

Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Fundada em 10 de dezembro de 1985

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2012 - Ano 14 - nº 163  *    Distribuição Gratuita   *     Criado em 25 de dezembro de 1998

Grande ato contra EBSERH mobiliza a Tijuca
Foi realizado na Tijuca, no dia 4 de

outubro, ato de protesto à privatização da
saúde, em especial a EBSERH (Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares). Os
responsáveis pelo evento foram os DCE’s
das universidades públicas federais e
estadual do Rio de Janeiro, as entidades
representativas dos Trabalhadores em
Educação das IFES/RJ (ASUNIRIO,
SINTUFRJ, SINTUFF, SINTUPERJ), as
entidades representativas dos docentes
das universidades (ADUNIRIO, ADUFRJ,
ADUFF, ASDUERJ), junto aos
companheiros do Fórum da Saúde do Estado
do Rio de Janeiro, com apoio do ANDES e
da FASUBRA.

A mobilização teve início às 10h, na
Praça Afonso Pena, local da concentração,
e seu término foi na Rua Mariz e Barros,
em frente ao Hospital Universitário Gaffrée
e Guinle (HUGG), onde foram dirigidas falas
aos usuários e servidores, alertando-os
sobre o que significa privatização do
hospital. A importância dessa mobilização
também se expressou na grande
receptividade dos moradores do bairro,
muitos deles usuários dos serviços do
HUGG e que apoiaram a manifestação.

Essa mobilização faz parte de um
conjunto de atividades que estão sendo
organizadas pelos servidores e estudantes
das universidades públicas federais cujos
HU’s estão sendo golpeados pelo governo
Dilma, que vê a saúde e a educação
públicas como gasto e não um
investimento na formação de profissionais
comprometidos com carreiras dignas, em
busca de conhecimento científico que
contribua, verdadeiramente, para o
desenvolvimento do país e garanta acesso
universal a todos trabalhadores brasileiros.

Durante a passagem do evento pelas ruas
da Tijuca, os discursos, cantos e palavras de
ordem puxados pelos estudantes e servidores
colocaram em evidência a necessidade de
apontarmos nossas “armas” àqueles que hoje
fazem coro às imposições de um governo
vendido ao capital internacional (fato
confirmado atualmente, quando a mídia
anuncia que a Petrobrás prepara o retorno dos
leilões tanto do pós-sal quanto do pré-sal para
o ano de 2013), cujos beneficiados continuarão
a ser os donos das grandes empresas
petrolíferas do mundo.

coordenador geral da ASUNIRIO, precisamos somar forças contra a implantação dessa
erva daninha chamada EBSERH, que além de destruir a Carreira dos Técnicos
Administrativos em Educação das IFES aponta futuros conflitos na relação entre
servidores estatutários e celetistas entre outros tantos males.

EBSERH NÃO É SOLUÇÃO, INVESTIMENTO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

São os grandes organismos
internacionais - Fundo Monetário
Internacional (FMI), Banco Mundial,etc.-
que elaboram a nefasta política de cortes
públicos para Brasil e é aceita
irracionalmente pela maioria dos nossos
congressistas, que sequer são capazes de
fazer o  contraponto através de projetos que
barrem atos governamentais irrefletidos e
não discutidos com a sociedade brasileira,
como foi a aprovação da lei 12550 de 15 de
dezembro de 2011 que criou a EBSERH e
pior, aprovada pelos nossos parlamentares
(deputados  e senadores).

Denunciar à população esses lesa-pátrias
que entregam o país aos interesses
internacionais é nossa obrigação. Contudo
não é só esse Congresso submisso à
burguesia nacional e internacional que
permite a entrega (terceirização,
quarterização, precarização, etc.) dos órgãos
públicos. Existem alguns gestores que
contrariamente às suas obrigações éticas e
morais no exercício da função pública,
acabam por permitirem a entrega do
patrimônio público, em nome de uma tão
decantada ineficiência do serviço público,
que os levam a acreditar, que eles próprios
são incapazes de administar o bem público.

Mas, enquanto servidores públicos,
precisamos acreditar em afirmações de
gestores que não veem o serviço público
como ineficiente, é com esses gestores (eles
existem) que devemos estar lado a lado por
um serviço público de qualidade.

São improdutivas para a defesa do serviço
público declarações de membros da
Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior do
Brasil (ANDIFES) como do reitor da
Universidade Federal do Maranhão
(UFMA) e Presidente da Comissão dos
Hospitais Federais de Ensino da ANDIFES,
Natalino Salgado Filho, num artigo da
página da ANDIFES, sob o título: “Andifes
debate implantação da EBSERH”, assim se
referindo à EBSERH: “Com a implantação
dessa empresa, em cinco anos teremos um
serviço de excelência, que se tornará
modelo de referência do Sistema Único de
Saúde(SUS) e um modelo de aplicação de
dinheiro público”. Pág. ANDIFES-11/05/
2012.

Segundo, Wilson Ferreira Mendes,

Manifestantes na rua Campos Sales, na Tijuca
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BALANCETE - AGOSTO

Confraternização de fim de ano
A tão esperada Festa de Fim de Ano da ASUNIRIO já tem data marcada. Será no dia

15 dezembro, no belíssimo Sítio dos Netinhos.
As inscrições devem ser feitas entre os dias 29 e 31 de outubro. E a confirmação de

inscrição entre os dias 27 e 29 de novembro.
Só poderão se inscrever o titular e, no máximo, cinco dependentes: companheira

(o), irmão, filho, neto, genro, nora, avô e avó.
Locais para inscrição: hall do HUGG (das 10h às 19h), Instituto Biomédico (das 11h

às 16h), no CCJP (das 11h às 16h) e na reitoria (das 10 às 16h), na sede da ASUNIRIO.

FERNANDES

O Espaço Pensando em sua Saúde convida para a palestra sobre Saúde e Conflito. O
palestrante convidado será Antonio Andrade, admistrador e professor Adjunto do CCH
– Departamento de Filosofia e Ciências Sociais atuando nos Cursos de Arquivologia e
Turismo e do CCJP no Curso de Administração. A palestra tem com objetivo apresentar
e compartilhar com os participantes as abordagens relacionadas com a origem, a natureza,
as características relacionadas com o conflito nas organizações, bem como técnicas
para a sua resolução. O evento será no dia 26 de outubro, das 10h às 12h, no auditório
Vera Janacópulos (Avenida Pasteur nº 296- 1º andar, Urca, R.J.). As inscrições são
gratuitas e devem ser feitas até 24, no Serviço Social/DRH.

Pensando em sua saúde
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COORDENAÇÃO JURÍDICA E RELAÇÕES DE TRABALHO

Ações Judiciais
Processo nº 95.0022240-0 - A UNIRIO informou que possuem autores na demanda
que também estão em outras ações. Autos com juiz para decisão de exclusão desses
autores.

Processo nº 97.0009403-0 - A UNIRIO solicitou que fosse feito uma inspeção nos
autos para verificar se os autores não possuem mais de uma ação dos 28,86%. Autos
com o Juiz desde 20/09/2012 para despacho.

Processo nº 98.0003834-5 - Autos retornaram do STJ. Prolatada a sentença nos
embargos, autos com a Procuradoria para ciência da decisão.

AÇÃO DOS 28,86%

Processo n° 91.0135056-0 - apresentado o PASEP dos autores. autos retornarão a
CEF para cumprir a obrigação de reconstituir as conta dos planos econômicos do
FGTS.

AÇÃO FGTS

ADUFEPE conquista quintos e
décimos para docentes

Docentes sob regime de substituição que exerceram função de chefia ou
assessoramento até a edição da Medida Provisória 2.225/01 podem incorporar
quintos e décimos à remuneração 

A Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (ADUFEPE),
através de ação ajuizada em 05/04/2011 contra a Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), requereu o cômputo do período em que docentes exerceram função de chefia,
direção, assessoramento ou cargo de comissão em regime de substituição para
incorporação nos quintos e décimos. Representada pelos escritórios Wagner
Advogados Associados e Calaça Advogados Associados , a ADUFEPE obteve
resultado favorável após interpor apelação junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª
Região.

Sob julgamento do Juiz Federal da 7ª Vara de Pernambuco, o pedido da ADUFEPE foi
negado, pois o magistrado considerou necessário o exercício da função sob regime de
titularidade para a incorporação dos quintos e décimos. A Quarta Turma do TRF5,
então, esclareceu que, para efetuar-se tal incorporação na remuneração, é necessário
tão somente o exercício da função, sob regime de titularidade ou substituição, durante
o período de 12 meses.

Em sua decisão, a Quarta Turma determinou que fossem incorporados na remuneração
dos docentes os quintos e décimos, prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos
que antecedem a ação. As parcelas atrasadas devem ser acrescidas de juros de mora de
6% ao ano e correção monetária. A decisão não é definitiva, sendo passível de recurso.

Portador de doença agravada pelo
trabalho recebe indenização

O nexo concausal é aquele que de alguma forma contribui para a produção ou o
agravamento de um resultado. Nos casos que envolvem dano moral em virtude de
doença ocupacional, a concausa será suficiente para configurar o dever de reparação.
Foi com esse entendimento que a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu
provimento a recurso de empregado da Cargill Agrícola S.A, portador de doença
degenerativa, agravada pelas atividades desenvolvidas na empresa.

O trabalhador afirmou que sua rotina diária exigia grande esforço físico, já que
empurrava carrinhos que chegavam a pesar uma tonelada e realizava movimentos bruscos
e repetitivos por longos períodos e sem pausas. Após ser diagnosticado com lombalgia
crônica, o trabalhador foi afastado para tratamento. Com a capacidade para o trabalho
reduzida, ajuizou ação trabalhista, a fim de receber indenização pelo período do
afastamento, bem como por dano moral, já que, nos termos do artigo 21, I, da Lei 8.213/
91, o caso se equipara a doença ocupacional.

Exame pericial concluiu que as atividades desenvolvidas não foram a causa direta da
doença que acometeu o empregado, já que se trata de mal degenerativo. No entanto, o
perito afirmou que os movimentos realizados contribuíram para o agravamento do quadro.
A sentença reconheceu o direito do trabalhador e condenou a Cargill Agrícola ao
pagamento de indenização no valor de R$ 20 mil.

A empresa recorreu e o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP)
reformou a sentença, pois concluiu que, como a perícia não demonstrou a existência de
nexo causal, não se poderia reconhecer a natureza ocupacional da doença. Portanto,
não há o dever de indenizar, mesmo existindo nexo concausal, pois “em se tratando de
doença degenerativa, não há se falar em concausa”.

O recurso de revista do empregado foi processado na Segunda Turma, que de forma
unânime reformou a decisão do Regional e restabeleceu a sentença. O relator, ministro
José Roberto Freire Pimenta, adotou posicionamento recorrente do TST no sentido de
que, nos casos envolvendo doença ocupacional, o nexo concausal é suficiente para
configurar o dever de reparar. O ministro concluiu que “ainda que a atividade
desempenhada pelo trabalhador não seja a causa única da doença que lhe acometeu, é
fato que ela atuou como concausa, o que é suficiente a ensejar a reparação pretendida”.

AÇÃO DOS 3,17%

Advocacia Luiz Fernando Faria Macedo
Rio de janeiro, 08 de outubro de 2012
Ao Sr. Oscar Gomes da Silva,
M.D coordenador da ASUNIRIO.
Prezado senhor, pela presente, encaminhamos para conhecimento de V.Sa. a relação dos
associados da ASUNIRIO que ingressaram com a execução individual da sentença relativa
ao processo n° 2000.51.01.003849-6 dos 3,17%.  Informamos ainda, que existem servidores
que até a presente data não entregaram as suas procurações e por tal razão não tem
processo de execução.
Atenciosamente, Luiz Fernando Faria Macedo (OAB/RJ 38.749)
Abigail Felisberta X. de B. Baptista - 2011.51.01.014034-3 - Aguardando manifestação da UNIRIO
Adilson Lopes Affonso - 2011.51.01.015626-0 - Remetido ao contador em 14/08/2012
Adilson Ribeiro de Melo - 2011.51.01.014028-8 - Aguardando manifestação da UNIRIO
Adriano Gonçalves Alves - 2011.51.01.014029-0 - Enviado para conclusão em 03/10/2012
Aidil Sucupira de Oliveira - Não entregou procuração
Ailton Coelho - Não entregou procuração
Alexander James O Grady - 2011.51.01.014033-1 - Entramos com apelação nos embargos à execução
Alice Albuquerque Araujo - 2011.51.01.014030-6 - Processo concluso para despacho em 25/09/2012
Aline Doria Sobral Vieira - 2011.51.01.014035-5 - Aguardando manifestação da UNIRIO
Ana Cristina Rodrigues - 2011.51.01.015627-2 - Aguardando manifestação da UNIRIO
Ana Paula Ferreira dos Santos - 2011.51.01.016933-3 - Aguardando julgamento dos embargos
Andrea de Lima Rosa Couto -2011.51.01.014032-0 - Enviado ao contador judicial
Anidia Maria da C. B. M. Rodrigues - não entregou procuração
Ary d Azevedo Filho - 2011.51.01.017086-4 - Aguardando despacho do juiz
Augusta Gomes Teixeira Barboza - 2011.51.01.014031-8 - Aguardando despacho do juiz
Beatriz Scofano Ariano - 2011.51.01.014027-6 - Embargos conclusos para decisão
Benedito Cunha Machado - 2011.51.01.014026-4 - Remetido ao contador
Berlindo Alves Campos - Não entregou procuração
Carlos Alberto G. de M. Junior - 2011.51.01.014207-8
Carmem Lucia Pinto Silveira - 2011.51.01.014203-0 - Concluso para despacho
Carmem B. de Freitas Bianchini - 2011.51.01.014204-2 - Embargos conclusos para sentença
Catia Regina Papadopoulos - 2011.51.01.014205-4 - Embargos conclusos para despacho
Christovam Correia de Oliveira - Não entregou procuração
Claudionor L. C. de Castro - Não entregou procuração
Clelia de Souza - 2011.51.01.014208-0 - Embargos conclusos para despacho
Clementino dos Santos - Não entregou procuração
Crerian Viana do Vale - 2011.51.01.014206-6 - embargos conclusos para sentença
Creuza Amorim Costa - 2011.51.01.015628-4 - aguardando expedição de requisitório
Cristiana Coeli da Silveira Goldie - não entregou procuração
Dilma da conceição Moreira - não entregou procuração
Dilmo de Jesus Faria - não entregou procuração
Domingos de Souza Costa - não entregou procuração
Doralice da Conceição - 2011.51.01.017080-3 - processo concluso para despacho.
Eda Rodrigues Espindola - 2011.51.01.017079-7 - embargos conclusos para despacho.
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Edite Trajano da Silva - 2011.51.01.016967-9 - embargos remetidos ao TRF para julgamento de recurso
Edna Maria Bacelar Mota - 2011.51.01.014210-8 - processo concluso para despacho
Edna Maria da Silva Oliveira - 2011.51.01.014209-1 - processo concluso para despacho
Edson Pinto Cardoso - 2011.51.01.014459-2 - embargos conclusos para despacho
Edson Vieira Passos - não entregou procuração
Eduardo Long Filho - 2011.51.01.017081-5 - embargos conclusos para despacho
Elair Lage Martins Gonçalves - não entregou procuração
Eliezias Chaves da Silva - 2011.51.01.014458-0 - processo concluso para despacho
Elisabete Dants de Aguiar - 2011.51.01.017064-5 - embargos remetidos ao juiz tabelar
Elisabeth Pinheiro Araujo - 2011.51.01.014457-9 - embargos remetidos ao contador judicial
Eliza Mieko Saiga -2011.51.01.014456-7 - processo remetido ao TRF para julgar recurso
Eloi Barbosa - 2011.51.01.014455-5 - aguardando intimação da UNIRIO para cumprir despacho
Elza Ignacio de Souza - não entregou procuração
Etelvina de Souza Paula - não entregou procuração
Evelise Barbosa de Moura - 2011.51.01.014454-3 - processo concluso para despacho.
Evilasia Pinheiro de Miranda - 2011.51.01.015625-9 - embargos conclusos para despacho
Felix Pereira Braga - 2011.51.01.014452-0 - embargos conclusos para despacho
Francisco Italo Lima dos Santos - não entregou procuração
Gloria Marley de Souza Silva - 2011.51.01.9696-8 - recurso julgado favorável
Gracimar Belli Viannay - 2011.51.01.015630-2 - embargos remetidos ao contador judicial
Handiara Joaquim de Aguiar - não entregou procuração
Heliane Fernandes Villar - 2011.51.01.014451-8 - embargos conclusos para sentença
Hilda Azevedo da Silva Nogueira - 2011.51.01.014450-6 - embargos conclusos para despacho
Ila Cecilia Falcão Kemp - 2011.51.01.014549-3 - embargos conclusos para sentença
Irane Fernandes Brandão - não entregou procuração
Isabel Arino Grau - 2011.51.01.016920-5 - processo concluso para despacho
Itaciara da Conceição Puga Pinto - 2011.51.01.016925-4 - processo remetido ao TRF para julgar recurso
Jair Claudio Franco de Araujo - 2011.51.01.014548-1 - processo recebido
Jerusa Ferreira Braga - 2011.51.01.014550-0 - processo remetido ao trf para julgar recurso
João Marinho Bezerra - 2011.51.01.014541-9 - embargos conclusos para despacho
João Nicolau Papadopoulos
Jocely Lima Pinel Maltez - 2011.51.01.014547-0 - embargos conclusos para sentença
Jorge Baptista Soares - 2011.51.01.014546-8 - embargos enviados ao contador judicial
Jorge de Carvalho - 2011.51.01.014543-2 - embargos conclusos para despacho
Jorge Miguel Ordacgi - 2011.51.01.016915-1 - processo remetido para juizado especial
Jorge Nunes Quercia - 2011.51.01.016921-7 - embargos conclusos para despacho
Jorge de Oliveira - 2011.51.01.014542-0 - processo concluso para despacho
Jose Roberto Diniz Gonçalves - 2011.51.01.014545-6 - embargos conclusos para despacho
Jose Carlos da Silva Rios - 2011.51.01.014544-4 - aguardando expedir ofício requisitório para pgto
Jose Francisco de Borges Campos - não entregou procuração
Jose Roberto Barros Silva - não entregou procuração
Juracy Mendes Rodrigues -2011.51.01.016932-1 - processo concluso para despacho.
Kate Maria Stephan Addum - 2011.51.01.014601-1 - embargos julgados procedente
Laudicea Candida dos Santos - 2011.51.01.014596-1- aguardando a RPV ser enviada ao TRF
Leila Maria Costa Lousada - não entregou procuração
Lenilda Maria dos Santos - não entregou procuração
Lidia Domenech Bussons - aguardando distribuição
Lourivalda Souza Nogueira - 2011.51.01.014597-3 - localização TRF para julgar recurso
Luiz Carlos Gomes  -2011.51.01.014598-5 - processo recebido
Luiz Otavio Labanca
Luiza Amanda Pereira Camargo - 2011.51.01.014599-7 - aguardando TRF julgar recurso
Luzia Domingues Devezas - -2011.51.01.016938-2 - processo remetido ao setor de cálculos
Malke Adler - 2011.51.01.016924-2 - embargos de execução conclusos para sentença
Marcia Valeria da S. de B. Costa - 2011.51.01.014600-0 - concluso para despacho
Marcos Anises Alberbaz Gomes - 2011.51.01.014595-0 - aguardando distribuição para o juiz tabelar
Marcos Aurelio Moreira - não entregou procuração
Marcus Vinicius Rosas - não entregou procuração
Margarida Justo Domingos - não entregou procuração
Maria Altiva de Freitas Maciel - 2011.51.01.014593-6 - embargos julgados improcedentes,
aguardando apelação da união
Maria Celia Santana das Neves - 2011.51.01.014591-2 - processo encontra-se no setor de cálculos
Maria da Conceição Dias - 2011.51.01.016923-0 - processo remetido ao Sedic para distribuição
Maria da Gloria de O. Lima - não entregou procuração
Maria da Graça Silva Calhao - 2011.51.01.015623-5 - processo encontra-se no setor de cálculos

Ações Judiciais
AÇÃO DOS 3,17%

COORDENAÇÃO JURÍDICA E RELAÇÕES DE TRABALHO

AÇÃO DOS 3,17%

Maria da Penha Gonçalves Bastos - 2011.51.01.016935-7 - processo remetido ao 1º juizado especial
Maria das Candeias Barcellar Lima – 00027326220124025101 - a UNIRIO discordou dos nossos
cálculos
Maria das Dores de Oliveira Souza - 2011.51.01.017065-7 - embargos de execução na conclusão
para sentença
Maria das Graças Camara Buriti - não entregou procuração
Maria de Lourdes Almeida Alencar - 2011.51.01.014594-8 - processo recebido
Maria de Lourdes de Oliveira - 2011.51.01.016969-2 - embargos conclusos para sentença
Maria Emilia Sobrinho Domenech - 2011.51.01.014592-4 - embargos conclusos para sentença
Maria Eunice anffe Nunes Villar - 2011.51.01.014590-0 - aguardando julgamento do recurso no TRF
Maria Jose de O Afonso - não entregou procuração
Maria Jose Santanna Rosa - 2011.51.01.016922-9 - aguardando julgamento do recurso no TRF
Maria Lili Alves - 2011.51.01.017066-9 - processo encontra-se no setor de cálculos
Maria Lucia C. dos Rios Ferreira - 2011.51.01.015622-3 - processo remetido ao Sedic
Maria Lucia de Oliveira Dias - 2011.51.01.015624-7 - processo encontra-se no setor de cálculos
Maria Lucia de Souza - não entregou procuração
Maria Cristina Mellone Mauro - 2011.51.01.016926-6 - processo concluso. Em 26/09/2012
Maria Romilda de Oliveira Moreira - não entregou procuração
Marly Castilho Trigueiro - não entregou procuração
Marly da Cunha Flores - 2011.51.01.016944-8 - embargos conclusos para despacho
Martha Albernaz Amarante - não entregou procuração
Mauricia Mendes Dias - 2011.51.01.015629-6 - processo distribuído ao juizado
Milton da Silva Pinto - 2011.51.01.015631-4 - embargos julgados improcedente
Nair de Almeida Torres - não entregou procuração
Nair Ferreira Tulha Evangelista - 2011.51.01.014656-4 - remetido ao TRF para julgamento do recurso
Nair Pereira de Almeida - não entregou procuração
Neo Victor Sales Matos - 2011.51.01.014658-8 - remetido ao TRF para julgamento do recurso
Nidis Barcellos - não entregou procuração
Nilcea Alves Coimbra - 2011.51.01.019697-0 - embargos julgados improcedentes, aguardando
prazo para apelação da unirio.
Nuria Mendes Sanchez - 2011.51.01.016931-0 - aguardando expedir requisitório
Nyctaginea Machado - aguardando distribuição
Onofre dos Santos - não entregou procuração
Oscar Gomes da Silva - 2011.51.01.014657-6 - embargos conclusos para sentença.
Paulo Edison Coutinho Marques - 2011.51.01.014655-2 - embargos enviados ao contador judicial
Paulo Roberto Pereira dos Santos - 2011.51.01.014654-0 - embargos conclusos para despacho
Paulo Sergio da Cunha - não entregou procuração
Regina Celia Marques de Mello - 2011.51.01.014653-9 - processo remetido ao TRF para
julgamento de recuso
Renan Francisco do Couto - 2011.51.01.014651-5 - processo concluso para despacho
Roberto Pereira dos Santos - não entregou procuração
Rosangela M. Gaudie ley Menezes - 2011.51.01.014652-7 - processo remetido ao setor de cálculos
Rose Mary Ferreira da Silva -2011.51.01.016918-7 - processo remetido ao setor de cálculos
Rosina Eurilla Itala G. G. Colombini - não entregou procuração
Rubens de Souza Villar - 2011.51.01.016937-0 - aguardando prazo para resposta da UNIRIO
Selma dos Santos Braga - 2011.51.01.017082-7 - processo remetido ao setor de cálculos.
Solange Bernardo de Azevedo - não entregou procuração
Sonia Maria C. D. de Almeida - 2011.51.01.017083-9  - concluso para despacho
Sonia Maria Galvao Guimaraes - 2011.51.01.014650-3 - concluso para despacho
Sonia Terezinha de Oliveira - 2011.51.01.014649-7  - embargos conclusos para sentença
Tereza rosa bastos micco puntel - não entregou procuração
Terezinha Catarina Pereira Ramos - 2011.51.01.014648-5 - processo recebido
Thelma Spindola - 2011.51.01.016916-3 - remetido ao trf para julgamento de recurso
Valdenita Alves da Silva - 2011.51.01.017087-6 - concluso para despacho
Vera Lucia Ferreira de Santanna - não entregou procuração
Virgilio de Castilho Barbosa - 2011.51.01.017084-0 - embargos distribuídos por dependência
Virginia Maria Alecrim da Rocha - 2011.51.01.017085-2 - aguardando envio de ofício para o
TRF. Aguardar o pagamento
Walter Nonato de Lima - não entregou procuração
Wanda Miranda Brum Gama - não entregou procuração
William Nunes Murcia - 2011.51.01.014647-3 - remetido ao setor da contadoria
Wilma Ferreira Araujo - 2011.51.01.014646-1 - aguardando despacho
Zaida Rodrigues Gonçalves - não entregou procuração
Zulmira de Souza Lima – faleceu


