
 

RELATÓRIO DE AÇÕES EM ANDAMENTO – SIND-UEA 

 

AÇÕES COLETIVAS 

- TICKET 

Proc. nº 0630486-69.2016.8.04.0001 

Autor: SIND-UEA 

Réu: Estado do Amazonas 

Data de distribuição: 15/09/2016 

Órgão:  3ª Vara da Fazenda Pública 

Situação: Aguardando sentença desde 26/02/2018. 

A ação busca restabelecer o pagamento do ticket de alimentação dos professores da UEA, 
bem como o pagamento dos valores em atraso desde a data de suspensão do benefício. Esta 
ação foi ajuizada pela assessoria jurídica anterior e somente foi repassada para nós após a 
formalização da assessoria, quando o advogado anterior assinou o substabelecimento sem 
reservas 

 

- ESCALONAMENTO 

Proc. nº 0633638-91.2017.8.04.0001 

Autor: SIND-UEA 

Ré: Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

Data de distribuição: 19/09/2017 

Órgão:  1ª Vara da Fazenda Pública 

Situação: Sentença improcedente (desfavorável para o Sindicato). Recorremos no dia 
14/09/2018. A UEA apresentou manifestação em 30/01/2019. O processo foi remetido à 
Segunda Instância em 12/02/2019. O Ministério Público opinou favoravelmente ao nosso 
recurso em 07/05/2019. 

A referida ação busca condenar a parte Ré a efetivar o aumento salarial previsto na Lei 
Estadual nº 4.061, de 11.07.2014 para o ano de 2017, bem como a pagar os valores 
retroativos, referentes aos reajustes não concedidos em época própria, acrescidos de 
correção monetária e juros de mora a contar de cada pagamento. 

 

AÇÃO EM GRUPO 

- AÇÃO POPULAR 

Proc. nº 0657715-33.2018.8.04.0001 



 

Autor: Janaína Gomes Figueiredo 

Ré: Universidade do Estado do Amazonas – UEA e outros 

Data de distribuição: 04/12/2018 

Órgão:  1ª Vara da Fazenda Pública 

Situação: Aguardando sentença. 

A ação busca a anulação das progressões concedidas aos docentes da UEA, por 
supostamente estarem em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

AÇÕES INDIVIDUAIS 

- PROMOÇÃO 

Proc. nº 0639767-15.2017.8.04.0001 

Autor: R.S.M.S. 

Ré: Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

Data de distribuição: 28/09/2017 

Órgão: 3ª Vara da Fazenda Pública 

Situação: Aguardando sentença desde 10/08/2018. 

A ação foi ajuizada para buscar a implementação da promoção horizontal do autor para o 
Nível D da Classe de Adjunto, bem como compelir a UEA a implementar a banca 
examinadora para avaliar a defesa do memorial e do artigo inédito do autor. 

 

- PROMOÇÃO 

Proc. nº 0640120-21.2018.8.04.0001 

Autor: F.W.S.C. 

Ré: Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

Data de distribuição: 31/08/2018 

Órgão:  3ª Vara da Fazenda Pública 

Situação: Concluso para sentença (19/12/2018). 

A ação busca a implementação da promoção vertical do autor, com o consequente o 
pagamento das parcelas remuneratórias correspondentes ao nível A da Classe de Associado, 
além do pagamento retroativo dos valores devidos ao autor. 

 



 

PROCESSO ARQUIVADO: 

- MANDADO DE SEGURANÇA (PROMOÇÕES – ASSOCIADO) 

Proc. nº 0634045-63.2018.8.04.0001 

Autor: SIND-UEA 

Ré: Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

Data de distribuição: 31/07/2018 

Órgão: 1ª Vara da Fazenda Pública 

Situação: Processo transitado em julgado em 11/03/2019. 

O Mandado de Segurança foi impetrado pelo sindicato contra ato coator praticado pelo 
Reitor da UEA, objetivando a implementação da promoção vertical dos substituídos, com a 
consequente remuneração correspondente ao nível A da Classe de Associado. 

Considerando que a situação foi resolvida na via administrativa, pedimos desistência da 
ação, a qual foi homologada pelo juiz em 28/02/2019. 

 


