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“Canta uma canção daquela, 
pula da janela, bate o pé  chão”
(Intuição / Oswaldo Montenegro)

Goiás na vanguarda do
movimento sindical

Entre os dias 17 e 19 de março, o movi-
mento dos servidores públicos federais 
teve, sem dúvida, seu momento mais 

belo neste ano de 2009. Não foi apenas por-
que trabalhadores públicos de todo o Brasil 
– especialmente de Goiás – coloriram de ver-
melho e branco a Esplanada dos Ministérios. O 
fato, tão relevante quanto o ato em si, foi sua 
composição.
 Centenas de “jovens aposentados e 
pensionistas”, marcharam lado a lado com os 
chamados “ativos”, empunharam bandeiras, 
bradaram contra as políticas neoliberais e in-
justas do contraditório governo Lula.
 O grito que ressoou na Esplanada, espe-
cialmente no dia 17, foi um só: “Paridade já!”. 
Grito de guerra que, nessas circunstâncias, foi 
sinônimo de: “Decência já!”, ou mesmo “Justi-
ça Já!”.
 Aposentados que, na tarde do mesmo 

dia, marcharam também em defesa dos planos 
de Carreira e dos 33 mil servidores cedidos da 
Funasa – ato cuja paternidade pertence, de 
fato, ao Sintsep-GO. Como pertence também 
a paternidade da reunião realizada com o mi-
nistro da Saúde, José Gomes Temporão, que 
afirmou em alto e bom som – na presença dos 
parlamentares Pedro Wilson e Mauro Rubem 
(PT-GO), viabilizadores da audiência junto com 
o sindicato goiano – que vai assumir, politica-
mente, a lotação destes servidores no Ministé-
rio da Saúde.
 Os feitos da entidade goiana ecoaram 
alto e longe no Planalto Central. E foram re-
conhecidos nacionalmente, inclusive por diri-
gentes da própria Condsef. O Sintsep-GO levou 
uma das maiores delegações – senão a maior 
– nestes três dias de luta em Brasília. O Sint-
sep-GO foi propositor do ato em defesa dos 
servidores da Funasa e conseguiu – graças a 

articulação política com os dois parlamentares 
já citados – a audiência com o Ministro da Saú-
de. O Sintsep-GO foi fundamental, também, 
na aprovação do ato em defesa do plano de 
Carreira dos servidores da Conab – como tem 
sido fundamental na luta em defesa de seus 
anistiados.
 Mas, tudo isso que o Sintsep-GO fez, 
e continua fazendo, reflete apenas o compro-
misso, a luta e a garra de sua base – que tem 
mostrado a que veio ao longo destes 20 anos 
de luta. A direção desta entidade sindical se 
orgulha em ver que, novamente, é a base dos 
servidores públicos federais quem dirige este 
sindicato, e comanda a luta, seja ela em nível 
regional, seja em nível nacional.
 Parabéns, servidores públicos do Brasil 
e, especialmente, de Goiás.

Direção do Sintsep-GO
Você sabia que o Sintsep-GO impetrou ação contra o DNIT 
e a União em defesa dos aposentados? Fique a par das no-
vidades que interessam a você no Informe Jurídico!     pg. 4

“Paridade Já!”, Campanha Salarial 2009, Atos em Defesa 
das Carreiras, dos servidores da Funasa e Conab. Confira a 
movimentação do Sintsep-GO neste mês de março  pg. 2 e 3



Conforme havia sido incluso na lista de ati-
vidades nacionais 
(por inter-

venção do Sint-
sep-GO na 
última reu-
nião do 
Conselho 
D e l i b e -
r a t i v o 
de Enti-
dades da 
Condsef) 
centenas 
de traba-
lhadores da 
Funasa (Fun-
dação Nacional de 
Saúde) - 600 deles só 
de Goiás - se reuniram em frente ao Mi-
nistério da Saúde, na terça-feira (17), 
onde esperaram o resultado de uma 
audiência com o ministro José Go-
mes Temporão. Na ocasião, o Sint-
sep-GO, a Condsef e outras filiadas 
relataram ao ministro os proble-
mas que cerca de 33 mil servido-
res sofrem desde 2003 quando 
foram cedidos e descentralizados a 
estados e municípios. Desde então, 
eles lutam para definir sua situação 
funcional na União. O objetivo dos 
servidores ficou mais próximo depois da 
audiência. O ministro assumiu a decisão po-
lítica de lotá-los, em definitivo, nos quadros do 
Ministério da Saúde. Mais especificamente, na Se-
cretaria de Vigilância em Saúde (SVS).
 Para isso, um grupo de trabalho (GT) – que 
já havia sido criado para tratar a demanda – será 

retomado. A expectativa é de que uma agenda 
de reuniões seja elaborada o mais rápido possí-
vel. A partir daí, um levantamento técnico deta-
lhado deve ser feito. Diante do diagnóstico atual 
desses servidores, soluções para regularizar de 
uma vez por todas a situação da categoria devem 
ser tomadas. Segundo o ministro, esse trabalho 
técnico prévio é essencial para que uma propos-
ta final seja elaborada.

Vitória comemorada
 Ao final da audiência, centenas de traba-
lhadores comemoraram o resultado positivo do 
encontro com o ministro. Encontro que foi viabi-
lizado graças a articulação política do Sintsep-GO 
com o deputado federal Pedro Wilson (PT-GO) e 
com o deputado estadual Mauro Rubem (PT-GO). 
“São dois parlamentares que, desde o início, tem 

apoiado a luta do Sintsep-GO e de toda a categoria 
dos servidores públicos federais, em nível estadu-

al e nacional - especialmente a dos servidores 
cedidos e descentralizados da Funasa”, afir-

mou o presidente do Sintsep-GO, Ademar 
Rodrigues. O sindicato goiano foi um dos 
que mais promoveu as atividades de lan-
çamento da Campanha Salarial, levando 
uma delegação composta por mais de 
600 servidores ativos e aposentados de 
órgãos como Funasa, AGU, Ibama, Incra 
e Fazenda, entre outros.

 A vitória, parcialmente conquista-
da, serve agora de estímulo para que servi-

dores dos ministérios da Saúde, Previdência 
e Trabalho, incluindo Funasa, 

garantam outras conquis-
tas. Após resolver 

a pendência que 
envolve os cedi-

dos e descen-
t ra l i z a d o s , 
o próximo 
passo deve 
ser a rees-
truturação 
da carrei-

ra do setor. 
Outro desafio 

que deve ser 
superado com 

mobilização e pres-
são. Itens que serão 

também indispensáveis 
c o n - tra o projeto de lei (PL) 3.958/08. O 
PL, que cria uma série de cargos comissionados, 
pretende ainda retirar todas as atribuições da Fu-
nasa na área da saúde indígena.
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Movimentação histórica em Brasília
Entre os dias 17 e 19 de março, uma caravana de mais de 600 servidores de Goiás, organizados pelo Sintsep-GO, integrou o 
lançamento nacional da Campanha Salarial 2009. Ativos e aposentados coloriram de vermelho e branco a Esplanada dos
Ministérios, numa verdadeira movimentação de base e de superação de limites...

Dia 17 de março Dia 18 de março Dia 19 de março
Funasa: Temporão diz que vai assumir
lotação de cedidos e descentralizados

Campanha Salarial leva 4 mil à Esplanada 
e faz Planejamento receber entidades

Plenária aponta novas manifestações em 
defesa dos servidores

Resposta veio em audiência viabilizada por ação política do Sintsep-GO com os 
parlamentares goianos Pedro Wilson (PT-GO) e Mauro Rubem (PT-GO)

Evento marcou o lançamento da Campanha Salarial dos
Servidores Públicos Federais

Servidores se preparam agora para voltar à Esplanada para nova rodada de
atividades programada para a primeira quinzena de junho

Reunidos em Brasília, na quinta-feira (19), 
para a Plenária Nacional da Condsef, repre-
sentantes de Goiás e mais 23 estados dis-

cutiram a agenda de mobilização dos servidores 
públicos federais para o próximo trimestre. 
As entidades fizeram um balanço positivo 
das atividades unificadas dos dias 17 e 18 
- que defenderam a paridade, a reestru-
turação da Funasa, e promoveram o lan-
çamento da Campanha Salarial 2009. 
 Os servidores se preparam agora 
para voltar à Esplanada para nova rodada 
de atividades programada para a primeira 
quinzena de junho. O objetivo é manter a 
categoria mobilizada ao longo dos próximos 
meses. As entidades seguem acompanhando 
de perto o comportamento das receitas orçamen-
tárias destinadas aos reajustes assumidos pelo go-
verno com mais de 1,8 milhão 
de servidores. Até agora, o 
governo tem dito que vai 
manter os compromis-
sos e prazos assegu-
rados em Lei.
 Para garan-
tir que não pagarão 
a conta se a crise 
exigir novas mu-
danças no cenário 
econômico, todas as 
filiadas à Condsef tem, 
em seus estados, a tare-
fa de ampliar a organização 
dos servidores em torno do eixo 
de lutas aprovado. Para isso, as mobilizações se-
rão mantidas e rodadas de assembléias realizadas 
até o dia 15 de maio em todo o Brasil. Nas assem-
bléias, os servidores devem discutir um indicativo 
de greve para junho. Todos os esforços serão feitos 
para manter todos prontos a defender a pauta de 
reivindicações da base da Condsef, que abrange 

80% dos servidores do Executivo Federal.
 No dia 16 de maio, uma nova Plenária 
Nacional acontece em Brasília para definir novas 
ações estratégicas da categoria, avaliar o novo ce-
nário político e econômico e reforçar a defesa pelo 
eixo da Campanha Salarial 2009. O cumprimento 
dos acordos está entre as prioridades. A instalação 
dos grupos de trabalho (GTs) para discutir reestru-
turação de carreira em diversos setores e defesa 
da paridade também são destaques.
Contra desmonte de órgãos públicos
 Nos próximos meses a Condsef deve pro-
mover também um seminário nacional sobre o 
desmonte dos órgãos públicos. O tema interessa 
cada vez mais aos servidores já que a intenção do 
governo é acelerar a aprovação do Projeto de Lei 
(PL) 92 que propõe a criação de Fundações Estatais 
de Direito Privado – o que pode acelerar o proces-

so de desmonte dos órgãos.
 Caso queiram ver 

esse projeto derru-
bado, os servidores 

devem ampliar a 
luta e trabalho 
parlamentar em 
busca de alia-
dos políticos que 
defendam o for-

talecimento dos 
serviços públicos. A 

Condsef vai recorrer à 
Frente Parlamentar em 

Defesa dos Serviços Públicos 
p a r a ver o que pode ser feito em defesa 

dos interesses da categoria no Congresso e im-
pedir mais esse ataque aos servidores e aos 

serviços públicos brasileiros.

Unidade histórica
No dia 30 de março, o Sintsep-GO, 
a Condsef (bem como todas as 
suas filiadas) somaram forças às 
atividades que reuniram CUT, For-
ça Sindical, CGTB, CTB, NCST, UGT, 

Intersindical, Conlutas, MST, UNE, 
UBES, Marcha Mundial de Mulheres, 

representações do movimento negro e 
comunitário, entre outras entidades do 

movimento civil organizado, num ato histó-
rico - em todas as capitais do Brasil - em defesa 

dos trabalhadores da iniciativa pública e privada.
 Para dar força ao movimento, a Condsef 
aprovou ainda a realização de uma campanha que 
vai coletar abaixos-assinados pelo Brasil exigindo 
do governo Lula a publicação de uma medida pro-
visória contra possíveis demissões devido à crise 
mundial.

Dando continuidade à série de atividades 
programadas em Brasília, na quar-
ta-feira (18), os servidores 

públicos federais marcaram o 
lançamento de sua Campanha 
Salarial com uma grande 
marcha na Esplanada dos 
Ministérios. A atividade, 
segundo estimativa das 
entidades que organiza-
ram o evento, levou cerca 
de quatro mil servidores 
até a porta do Ministério 
do Planejamento. Lá, os 
trabalhadores deram início 
a uma vigília para que repre-
sentantes da CONDSEF, ANDES, 
FENASPS, ASSIBGE, CNTSS, FENAJU-
FE, SINASEFE, CUT, CONLUTAS e INTERSINDI-
CAL fossem recebidos pelo ministro Paulo 
Bernardo.
 Ainda pela manhã, o mi-
nistro informou que não ha-
via agenda disponível para 
receber as entidades. En-
tretanto, o secretário de 
Recursos Humanos, Du-
vanier Ferreira, foi acio-
nado pelo ministro e ou-
viu as reivindicações dos 
servidores. Ele afirmou 
que não existe nenhuma 
decisão do governo em não 
cumprir com os acordos fir-
mados.
 A diretora da Central Única 
dos Trabalhadores, Lúcia Reis, destacou os 
objetivos das manifestações realizadas nos dias 17 
e 18, lembrando que o número expressivo de ser-
vidores deu o tom da disposição de luta da cate-
goria. Força que não pode ser menosprezada pelo 

governo. O diretor do ANDES-SN, Fernando Pires, 
apresentou breve relato de como foi construído 
o eixo unificado de luta desta Campanha Salarial 
2009. A unidade dos servidores, inclusive, é ou-
tro fator que fortalece a luta pelo atendimento 
da pauta de reivindicações da categoria. Além da 
manutenção dos reajustes, a pauta inclui reajuste 
nos benefícios (contrapartida dos planos de saúde 
e auxílios alimentação e creche), garantia da pa-
ridade entre ativos e aposentados e correção das 
distorções salariais. 
 Representantes do Sintsep-GO e da Cond-
sef apresentaram ofício assinado por todas as en-
tidades e destacaram, ponto a ponto, os eixos da 
Campanha Salarial 2009. Diante das demandas, Du-
vanier Paiva afirmou que o espaço de negociação 

com o governo está aberto e é permanente. 
Disse ainda que entre as prioridades 

do governo está institucionalizar 
a negociação coletiva na admi-

nistração pública. 

GT´s e benefícios
 Sobre os grupos de 
trabalho (GT) negociados 
com diversos setores, 
Duvanier informou que 
as Portarias para instalar 

todos os GT´s serão publi-
cadas em abril. Já o reajuste 

nos benefícios do Executivo, 
Duvanier usou de cautela dizen-

do que o governo estuda a situação, 
mas nada tem de definido sobre o assunto. 

No final do dia, o ministro Paulo Bernardo 
recebeu entidades que têm acordos 

assinados com o governo.
 

Acordos
Tanto o Sintsep-GO quan-
to a Condsef buscaram 
negociar com o governo 
o cumprimento de vá-
rios acordos ainda pen-
dentes. O dos servidores 
do DNIT, por exemplo, 

até agora não foi cumpri-
do pelo governo - que foi 

o próprio autor da proposta. 
Na mesma toada, permanece 

também o dos servidores da Conab 
(que com o apoio do Sintsep-GO realiza-

ram, também, um ato em Brasília), dos servidores 
do MTE (que lutam ainda pelo chamamento de 
1.822 concursados, já que a Portaria n.° 54, de 
27/03/09 extinguiu 1.878 cargos terceirizados do 
Ministério).
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Sintsep-GO ingressa com ação de
cobrança contra a União e o DNIT
Sindicato quer fazer justiça a aposentados e pensionistas do antigo DNER que, com a edição da Lei nº 10.233 de 05/06/01, 
foram incorporados ao Ministério dos Transportes, ao contrário dos ativos que, na época, migraram para o DNIT

O Sintsep-GO ingressou com 
ação de cobrança contra a 
União e o DNIT. O fato se 

deve à edição da Lei nº 11.171, de 
02 de setembro de 2005 – que criou 
as carreiras e o Plano Especial de 
Cargos do DNIT – e trouxe sérios 
prejuízos aos aposentados e pensio-
nistas do extinto DNER. 
 Com isso, os servidores 
aposentados do DNER foram in-
justamente inseridos em quadro 
vinculado ao Ministério dos Trans-
portes, por força de previsão ins-
crita no artigo 117 da Lei nº 10.233 
de 05/06/01. Já os servidores que 
não ostentavam tempo suficiente 
para se aposentar permaneceram 
no DNER e, depois, com a edição 
da mesma Lei nº 10.233/01, migra-
ram para a nova autarquia de nome 
DNIT.

 A manobra legislativa, en-
gendrada por meio de proposta 
do Executivo, criou uma situação 
desigual na qual os servidores apo-
sentados do DNER recebem parcos 
proventos e os servidores na ativi-
dade do DNER, que na sua totalida-
de migraram para o DNIT, percebem 
remunerações francamente mais 
elevadas.
 A lesão ao direito dos ser-
vidores aposentados e/ou pensio-
nistas foi ampliada com a edição da 
Lei nº 11.171/2005, que trouxe rea-
juste remuneratório para os antigos 
servidores que estavam lotados no 
extinto DNER, hoje no DNIT. Sob a 
alegação de que os aposentados do 
DNER não são integrados ao DNIT, 

eles nada receberam de reajuste.
 Registre-se ainda que os 
servidores do DNIT – que vierem a 
completar o tempo de serviço para 
a aposentadoria – permanecerão 
nos quadros de inativos do mesmo 
DNIT. Em respeito ao princípio de 
isonomia de tratamento, os aposen-
tados do antigo DNER têm o direi-
to de permanecerem regidos pelas 
mesmas condições que os ativos do 
DNER que migraram para o recém 
criado DNIT – este é o entendimen-
to do Sintsep-GO. Também é o en-
tendimento do TRF da Primeira re-
gião e, em casos análogos, tem sido 
também o entendimento do STF.

RÁPIDAS
Novo prazo para reintegração de 
servidores demitidos na era Collor 
O PL que permite a reabertura de 
prazo para que servidores e empre-
gados públicos federais demitidos 
durante o governo Collor solicitem 
o retorno aos seus respectivos em-
pregos foi aprovado pelo Senado no 
início do mês de março – votação da 
qual participou uma delegação do 
Sintsep-GO.
             
MAPA - O SINTSEP-GO cumprimen-
ta os companheiros Fiscais Fede-
rais Agropecuários aposentados 
do MAPA que estão na expectativa 
da decisão dos embargos à execu-
ção.  Mais uma vitória do SINTSEP-
GO está ocorrendo: o pagamen-
to dos retroativos da GDAFA para 
quarenta e cinco companheiros 
(2008.34.00.001328-8). 
 
FUNAI
Quintos - O processo dos quintos e 
décimos de um grupo de companhei-
ros da FUNAI-GO está aguardando 
decisão dos embargos à execução 
o que encerra a disputa judicial que 
vem acontecendo desde 1995. 
 
28,86% - Os servidores da FUNAI fi-
liados ao SINTSEP-GO, que estavam 
na ação dos 28,86% e tinham valo-
res homologados até 60 SM, tive-
ram os seus direitos contemplados 
no final do ano passado. Em feverei-
ro, obtivemos mais uma vitória da 
categoria indigenista, que teve seus 
precatórios pagos pela União.
 
Pensionista do Min. dos Transpor-
tes - Vitória decidida no STJ, desta 
feita com a decisão do Min. Napo-
leão Nunes em favor de pensionistas 
filiadas ao SINTSEP-GO, cuja ação foi 
encabeçada pela companheira Ma-
ria Aparecida de Jesus e outros. 
 
INCRA
3,17% - O processo dos 3,17% aguar-

da manifestação do INCRA acerca 
dos embargos declaratórios inter-
postos pelo advogado representan-
te dos procuradores relacionados na 
ação (1999.35.00.023503-7).

28,86% - Estamos otimistas quan-
to a ação dos 28,86% dos nossos 
companheiros, pois o INCRA foi der-
rotado em Primeira e Segunda Ins-
tâncias, apresentando recursos para 
o STJ e STF. O processo atualmente 
encontra-se no TRF-1, aguardando 
apreciação da admissibilidade de 
Recurso Especial e Extraordinário.
 
GDATA - Aposentados e Pensionis-
tas ganham, na Justiça, direito à per-
cepção da Gratificação em paridade 
com os servidores em atividade. 
Um Mandado de Segurança Coleti-
vo – impetrado pela ASSINCRA-GO 
– garantiu o direito dos servidores a 
receberem a GDATA em sua integra-
lidade. A ação, proposta em 2002, 
através do escritório de advocacia 
Leopoldo Nascimento Advogados 
Associados, transitou em julgado e 
o MM. Juiz da 16ª VF de Brasília or-
denou a intimação do INCRA para o 
integral cumprimento da sentença. 
A relação dos beneficiários poderá 
ser consultada na Associação ou no 
escritório de advocacia, cujo telefo-
ne é (61) 3322-7100.
 
28,86% Ex-LBA - Finalmente o Ju-
ízo da 1ª. VF apreciou o pedido de 
homologação de cálculos feito pelo 
SINTSEP-GO, e determinou a cita-
ção da União para que, caso queira, 
promova os embargos. Entretanto, 
a expectativa do Sindicato é de que 
a União não embargue os cálculos 
que, em sua maioria, foram apre-
sentados pelo próprio governo.

FUNASA 
84,37% - Continua sobrestado no 
TST – aguardando o julgamento do 
recurso extraordinário no STF – que 

trata de matéria semelhante ao 
objeto da ação do SINTSEP-GO. O 
entendimento final será aplicado a 
todos os processos sobrestados. No 
dia 25 de fevereiro de 2009 o proces-
so foi remetido ao Gabinete da Min. 
Ellen Gracie, relatora do processo, 
para ser emitido o voto e, posterior-
mente, ser colocado em pauta para 
julgamento. Não existe um prazo 
determinado para isso acontecer.
 
28,86% - Mais de duzentos paga-
mentos realizados à filiados da base 
sindical da FUNASA referente a ação 
dos 28,86%. Recentemente, outros 
24 companheiros tiveram RPV’s 
disponibilizados no Banco do Brasil 
(exceto precatórios, que serão pa-
gos somente em 2010). São eles: 
Adelino R. dos Santos, Agostinho M. 
Ferreira, Alceno F. Dourado, Aluiz G. 
de Carvalho, Antonio Dias Maciel  
(precatório), Carlos D. Brasileiro, 
Cleusa P. Porto Cruz, Dimas V. Dias, 
Divino A. da Silva, Eonizio S. Cardo-
so, João Berto de S. Filho  (precató-
rio), José E. Batista, José M. Manoel, 
José P. Filho, José S. de Morais (pre-
catório), Juraci de S. Oliveira, Luiz P. 
de França, Manoel A. Maia, Milton 
de J. Ferreira, Odemar S. Lacerda, 
Sebastião F. de Oliveira, Terezinha 
F. Silveira, Walter do N. Filho  (pre-
catório)  e Zacarias Tavares  (preca-
tório). No entanto, consideramos 
necessário alertar que pessoas, até 
bem intencionadas, diga-se de pas-
sagem, por desconhecer a matéria 
na íntegra, tem fornecido informa-
ções incorretas para os filiados, pois 
embora essas últimas RPV´s tenham 
sido emitidas, em princípio apare-
cem bloqueados até que a gerência 
do BB confirme o desconto da Pre-
vidência. Feito isto, a agência libera 
o pagamento (procure o Sindicato 
para mais informações).
 
Indenização de Campo II - Boas no-
vas para os companheiros da FUNA-

SA que propuseram a ação. A turma 
recursal, 2ª. Instância, garantiu o di-
reito aos reajustes nas indenizações 
de campo. Agora o SINTSEP-GO está 
otimista, aguardando somente a 
confirmação do STF.
 
Ação Geral dos 28,86% - Que tam-
bém contempla alguns servidores 
remanescentes da Administração 
Direta (Ministérios) e Indireta (Au-
tarquias), foi finalmente desmem-
brado e teve sentença favorável ao 
SINTSEP-GO. 
 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS x 
GDATA, GDASST, GDPGTAS - O SINT-
SEP-GO vem propondo e tendo êxito 
em ações que visam corrigir arbitra-
riedades do Governo Federal que – 
por meio de tais gratificações – vem 
rompendo com o Princípio da Pari-
dade devido aos companheiros(as) 
aposentados(as) e pensionistas, 
levando-os a irreparáveis prejuízos 
salariais. Não deixe para depois, o 
direito cessa de mês em mês!
 
Cartilha Direitos dos Aposentados
O SINTSEP-GO, juntamente com a 
sua assessoria jurídica prepara uma 
cartilha com NOSSOS DIREITOS que 
possam redundar em ações.
 
Ação Judicial: Aposentadoria por in-
validez - SINTSEP/GO convoca seus 
filiados que se aposentaram por in-
validez no período de 2004 a 2009 a 
se informarem no Jurídico do SINT-
SEP/GO para entrar com ação judi-
cial para correção dos proventos re-
cebidos nessa época. Com a edição 
da Lei n. 11.784/2008, decorrente 
da MP n. 431, ocorreram “brechas” 
na aplicação do indexador para esse 
tipo de aposentadoria. Logo, usando 
os índices do Regime Geral da Previ-
dência Social, tentaremos corrigir e 
cobrar essas diferenças desse perío-
do com essa ação judicial.

JURÍDICO


