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RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM BRASÍLIA  
 
 

Período: 07 e 08.04.2009 
 

Nos dias 7 e 8 últimos, estive com o Dr. Manuel de Oliveira em Brasília para 
tratar de assuntos relacionados a interesses de nossos filiados, conforme segue: 

Dia 7 (pela manhã):  

• Na Seção Judiciária do Distrito Federal, buscando informações sobre 
os seguintes pontos: 

• Na 9ª. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal verificando o 
processo 2008.34.00.001328-8 referente a ação  dos Fiscais 
Federais Agropecuários do MAPA, tomando conhecimento que a AGU 
retirou o processo e já o devolveu e processo que tramita 
paralelamente que tem autor a ANFFA e que tem companheiros 
nossos do Sintsep-GO como substituídos. 

• Na 6ª. Vara tomando conhecimento sobre registros da AGU no 
processo n° 2008.34.00.000673-8 que trata sobre a execução de 
cobrança de Quintos de companheiros da FUNAI. 

Dia 7 (à tarde):  

No Tribunal Federal de Recursos – TRF-1, onde verificamos os seguintes 
autos: 

• O Processo 1999.35.00.023503-7 (3,17% INCRA) que foi devolvido 
pela Especializada do INCRA e aguarda conclusão do relator; 

• O Processo 2006.35.00.017.424-8 à pedido do Dr. Cleiton (ATS), 
para tirar cópia dos embargos da execução, da  petição inicial, do 
parecer técnico, da sentença dos embargos e de três renúncias. 

No Anexo II da Justiça Federal: 

• O Processo 2002.34.00.008182-3, tomamos conhecimento dos 5 
(cinco) Mandados de Intimação expedidos para a execução do 
Mandado de Segurança Coletivo referente a Ação de GDATA-Incra. 
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No Superior Tribunal de Justiça: 

• Fomos tomar conhecimento da decisão procedente proferida pelo 
Desembargador Federal Napoleão Filho no processo da filiada 
Maria Aparecida de Jesus e outros que tiveram salários suspensos 
sumariamente, devolvido ao TRF-1 para prosseguir. 

No Juizado Especial Federal (W-3 Norte) 

• Fomos ao JEF protocolar ação de alimentos ref. a Oir Martins da 
Silva Júnior (filiado da Base do Incra). 

Dia 8 (pela manhã):  

• Na Coordenação-Geral de Administração de Recursos Humanos – 
CGRH/SPOA, reunião que levou boa parte da manhã com o Dr. 
Altamiro para conhecer da decisão e cumprimento de decisão 
judicial sobre a GDAFA e as possibilidades de se resolver parte 
administrativamente (até se alcançar 50 ponto). 

• Retorno à SJ-DF para complementar buscas em processos e 
produção de fotocópias; 

• No MPOG, acompanhar o Adauto na entrega e protocolização de 
expedientes de interesse de anistiados; 

• No Ministério dos Transportes, na área de Recursos Humanos, fomos 
verificar o processo de cálculo de salários atrasados de Julieta Finotti 
de Sousa e a liberação de Alvará em favor de Ana Maria Pontes. 

Dia 8 (à tarde):  

Agendado para às 15:00h reunião no escritório Leopoldo Nascimento - 
Advogados Associados S/C, com o Dr. Daniel Leopoldo do Nascimento, advogado 
na Ação de GDATA coletiva do INCRA-GO (proc. 2002.34.00.008182-3), para 
tratar sobre as possibilidade e modo de execução mandado pelo da respectiva 
Vara.  

Goiânia-GO, em 13.04.2009 

 

Gilson de Oliveira Filho 
Diretor 

 


