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Rio de Janeiro, 11 de maio de 2018.Rio de Janeiro, 11 de maio de 2018.Rio de Janeiro, 11 de maio de 2018.Rio de Janeiro, 11 de maio de 2018.    
    
Prezado PresidentePrezado PresidentePrezado PresidentePrezado Presidente    
    
Boa tardeBoa tardeBoa tardeBoa tarde    
    

    Finalmente, ao apagar das luzes, chegou ao nosso conhecimento que o dissídio Finalmente, ao apagar das luzes, chegou ao nosso conhecimento que o dissídio Finalmente, ao apagar das luzes, chegou ao nosso conhecimento que o dissídio Finalmente, ao apagar das luzes, chegou ao nosso conhecimento que o dissídio 
marcado para o dia 14/05 às 13h30 na sede do Tribunal foi retirado de pauta durante 30 marcado para o dia 14/05 às 13h30 na sede do Tribunal foi retirado de pauta durante 30 marcado para o dia 14/05 às 13h30 na sede do Tribunal foi retirado de pauta durante 30 marcado para o dia 14/05 às 13h30 na sede do Tribunal foi retirado de pauta durante 30 
dias. Estamosdias. Estamosdias. Estamosdias. Estamos    aguardando que até 30 de maio o mesmo volte a ser colocado em pauta aguardando que até 30 de maio o mesmo volte a ser colocado em pauta aguardando que até 30 de maio o mesmo volte a ser colocado em pauta aguardando que até 30 de maio o mesmo volte a ser colocado em pauta 
para se julgar definitivamente não só o ano de 2017, como também o de 2018.para se julgar definitivamente não só o ano de 2017, como também o de 2018.para se julgar definitivamente não só o ano de 2017, como também o de 2018.para se julgar definitivamente não só o ano de 2017, como também o de 2018.    
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