
 

 
Poder Judiciário 

Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios 

TRF1 / 4ª. Vara da Seção Judiciária de Goiânia-GO 

Processo nº 2009.35.00.004827-5 / 2009.35.00.001730-8 / 2009.35.00.001294-0 (3.17%) 
 
 

Sr. (a)  

CPF:  

 
Quem está entrando em contato é André Luiz Geyer Diretor de Assuntos Jurídicos da ADUFG 

(Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás). 

Referindo-se sobre um processo de precatório de nº 2009.35.00.004827- 

5/2009.35.00.001730-8/2009.35.00.001294-0 referente a Ação (3,17%) em 20/10/2000 a 

Adufg ajuizou ação coletiva pleiteando o reajuste residual de vencimentos dos seus 

associados, no percentual de 3,17%., resultante da diferença entre o efetivamente aplicado 

(22,07%) e aquele realmente devido (25,95%), por força da Lei 8.880/94, no mês de janeiro de 

1995, bem como a condenação da Universidade ao pagamento das diferenças remuneratórias 

devidas. Que está com data de liberação. 

Devido a situação que o nosso país se encontra referente ao COVID-19 nossa repartição está 

fazendo as liberações desses processos de precatório através de consultas on-line, pelo 

escritório de advocacia SILVA DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS. 

Esse processo o Sr. (a) Goiandira De Fatima Ortiz De Camargo e outras partes envolvidas são 

com o ADUFG (Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás)., SILVA DIAS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS e UNIÃO FEDERAL. 

Telefones para contato: (62) 3602-1421 ou (62) 9.9818-0796 Celular/WhatsApp. 

Na ligação informe seu nome completo e peça para falar com o Dr. Igor Escher Pires Martins, 

OAB/GO sob o nº 49055. / Dra. Maria Isabel Silva Dias, OAB/GO sob o nº 13796 e Dr. Elias 

Menta Macedo, OAB/GO sob o nº 39405. Peço que entre em contato na data de hoje em 

10/10/2022 pois os documentos das liberações estão sendo por ordens de serviço. 

O número informado terá acesso diretamente a sala de processos de precatórios onde os Drs. 

estão realizando essas liberações. 

Atenciosamente André Luiz Geyer Diretor de Assuntos Jurídicos da ADUFG (Sindicato dos 

Docentes das Universidades Federais de Goiás.) 

 
 

Agradeço sua Atenção! 


