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STF CONCORDA, MAS PLENO AINDA
NÃO APROVOU REVISÃO SALARIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA

Pelo presente Edital, a Diretoria Executiva
do Sindicato dos Trabalhadores no Poder
Judiciário Federal no Estado de Santa
Catarina (SINTRAJUSC), conforme esta-
belece o artigo 38 do Estatuto Sindical, faz
saber aos trabalhadores do Judiciário que
será realizada ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA em Florianópolis
nos seguintes dias, locais e horários, com
o ponto de pauta MOBILIZAÇÃO PELA
REVISÃO SALARIAL:

05/11 - Assembléia no TRE às 13h
09/11 - Assembléia na JF às 17h
10/11 - Assembléia no TRT às 13h

Florianópolis, 30 de outubro de 2009

Diretoria Executiva do SINTRAJUSC

O SINTRAJUSC faz Assembléia nesta quinta-feira,
dia 5, no TRE, para intensificar a mobilização dos servi-
dores rumo à paralisação nos dias 11 e 12 de novem-
bro. O STF ainda não aprovou, em Sessão Administra-
tiva do Pleno, o anteprojeto de revisão salarial, que de-
pois irá ao Congresso Nacional.

É fundamental que, a dois meses do final do ano, a
categoria intensifique a mobilização para garantir o rea-
juste ainda em 2010. Caso contrário, não haverá qual-
quer garantia do como e quando isso irá acontecer.

País afora os trabalhadores estão se organizando para
pressionar a cúpula do Judiciário. Confira:

* Os servidores do TRT do Paraná paralisam 48 ho-
ras nos dias 11 e 12 de novembro, caso não haja movi-
mentação do projeto até o dia 10. A mesma decisão foi
tomada pelos servidores da Justiça Eleitoral do Amazo-
nas e de Alagoas.

*No Rio Grande do Sul, foi aprovado Estado de Gre-
ve e paralisação de 24 horas no dia 11 de novembro.

*Na Justiça do Trabalho da 15ª Região haverá para-
lisação de uma hora, a partir das 12h, nos próximos dias
11 e 12 de novembro.

*Os servidores do Judiciário Federal do Espírito Santo
decidiram parar durante duas horas nos dias 11 e 12 de
novembro. A paralisação, que será das 12h às 14h, faz
parte da campanha nacional em defesa da revisão salari-
al da categoria e pelo envio imediato do anteprojeto ao
Congresso Nacional.
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Tramitação dos Processos de Execução
relativos ao Imposto de Renda de 1992 e
1993

A - Patrocínio e Honorários
Convém lembrar que a Ação foi ajuizada

em 1995 pelo Dr. Victório Ledra, que, após
estudar a matéria, propôs a Ação ao então
SINTRAESC, o qual teve autorização da
Assembléia Geral para a propositura e
contratação de honorários de 10% sobre o
valor final recebido pelos beneficiários (atual-
mente, com a nova Assessoria Jurídica, pos-
suímos representação em Florianópolis, Porto
Alegre e Brasília, reduzimos o percentual dos
honorários advocatícios e o SINTRAJUSC
paga eventuais honorários periciais).

A Ação foi ajuizada em favor de toda a
categoria, ou seja, de todos os servidores do
TRT da 12ª Região que receberam rendimen-
tos decorrentes de remuneração nos anos de
1992 e 1993.

O único advogado a ajuizar este tipo de
pleito no Brasil foi o Dr. Victório Ledra.

Por isto mesmo, os únicos servidores públi-
cos do país a receber devolução do Imposto
de Renda cobrado a mais nos anos de 1992 e
1993 são os Servidores do TRT da 12ª Re-
gião.

Apesar disto, e do imenso trabalho enfren-
tado pelo Advogado nesses 14 anos de
tramitação, percorrendo todas as instâncias no
Processo de Conhecimento e nos 74 Proces-
sos de Execução, com dedicação exclusiva
nesses últimos 3 anos,  está havendo dificul-

dades no
recebimento
de seus hono-
rários, tendo
em vista que
a decisão da
Assembléia
Geral não foi

acatada pelo Juízo, a não ser com ratificação
individual do Contrato de Honorários pelos
beneficiários.  Por variadas razões, cerca de
30% dos beneficiados com a ação não chega-
ram a assinar a Ratificação do Contrato de
Honorários, de sorte que os mesmos não
tiveram os honorários devidos deduzidos de
seus créditos.

Deverão saldá-los, se já não o fizeram,
como medida de justiça.

Qualquer dúvida a esse respeito pode ser
esclarecida com Fernando, no SINTRAJUSC,
ou pelo telefone (48) 3222-4668.

B - Disponibilização de Valores:
A partir do dia 05 de novembro de 2009

estarão disponíveis para saque os valores do
restante dos créditos dos beneficiários inte-
grantes dos seguinte Grupos: 3 - 6 - 7 - 9 -16
- 17 - 19 - 20 - 23 - 25 -  26 - 33 - 34 - 37 -
39 - 42 - 47 - 49 - 52 e 55. Dúvidas? Ligue
no Sindicato.

C -  Aguardam pagamento, com requisições
já expedidas, os beneficiários do seguintes
Grupos: 3 - 6 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27 - 29 -
31 - 38 - 44 - 48 - 54 - 59 e 63. A liberação
dos valores devidos a estes deverá ocorrer
dentro dos próximos 60 dias.

D - Encontram-se ainda parados no TRF
da 4ª Região, em Porto Alegre, dependentes
de julgamento da Apelação, parados em sua
maioria, os Processos relativos aos seguintes
Grupos: 13 - 14 - 24 - 28 -32 -35 -36 - 40 -43
- 46 -50 - 53 - 57 - 58 - 61 - 62 - 64 - 66 - 67
- 68 - 69 - 70 - e 71.

E - Estão já liberados os valores
incontroversos referentes aos integrantes dos
Grupos: 56 - 72 - 72 - e 74.

F - O Processo relativo ao Grupo 65 está
na Contadoria da Justiça Federal de
Florianópolis para cálculos.


