
Supremo Tribunal Federal
Secretaria Judiciária

Coordenadoria de Processamento Inicial

Termo de recebimento e autuação

Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e com as observações abaixo:
RE nº 1044693
PROCED.: RIO GRANDE DO NORTE
ORIGEM: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO
NÚMERO DO PROCESSO NA ORIGEM: 08002403220164058402
RECTE.(S): CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP 1 REG
ADV.(A/S): CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS
RECDO.(A/S): MUNICIPIO DE ACARI
ADV.(A/S): PAMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES

QTD.FOLHAS: QTD.VOLUMES: QTD.APENSOS:

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
| Servidor Público Civil | Jornada de Trabalho

DATA DE AUTUAÇÃO: 19/05/2017 - 15:45:23

Certidão de distribuição

Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distribuídos ao Senhor MIN.
MARCO AURÉLIO, com a adoção dos seguintes parâmetros:
- Característica da distribuição: Comum
DATA DE DISTRIBUIÇÃO: 19/05/2017 - 15:45:00

Brasília, 19 de maio de 2017

Coordenadoria de Processamento Inicial
(documento eletrônico)

Certidão gerada em 19/05/2017 às 15:45:51.

Esta certidão pode ser validada em https://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp com o seguinte código C8XWVYGVRMN.
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Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14356004.
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Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14356004.
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Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 14356004.
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Supremo Tribunal Federal

Certidão de Trânsito

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1044693

: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP 1 REGRECTE.(S)
: CARLOS ALBERTO LOPES DOS SANTOS (12399/PE)ADV.(A/S)
: MUNICIPIO DE ACARIRECDO.(A/S)
: PAMELLA KATHERYNE PEREIRA RANGEL LOPES (12179/RN)ADV.(A/S)

Certifico que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 11/04/2018, dia subsequente ao
término do prazo recursal.

Brasília, 11 de abril de 2018.

CALLÉRIA CAVALCANTE MONTEIRO WITCZAK

Matrícula 1191

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 14646118
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Supremo Tribunal Federal

RE 1044693

Secretaria Judiciária

TERMO DE BAIXA DEFINITIVA

Faço a baixa deste processo e a transmissão eletrônica das peças processuais ao (à) TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5ª REGIAO.

Brasília, 11 de Abril de 2018

Patrícia Pereira de Moura Martins
Secretária Judiciária
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18061917213296600000003762087

Processo: 0800240-32.2016.4.05.8402
Assinado eletronicamente por: 
ANA KARLA CARVALHO RAMOS REINALDO - Diretor de Secretaria
Data e hora da assinatura: 19/06/2018 17:23:49
Identificador: 4050000.11460964
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfrn.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam


