
A festa de final de ano do SINTRAJUSC

será realizada no dia 18 de dezembro, uma

sexta-feira, no Lira Tênis Clube, na Capital, a

partir das 20 horas, com animação da Banda

Mr. Joker.

A entrada é gratuita para o filiado na ativa e

aposentado. Para os dependentes, o preço

será de R$ 40,00. Filiados sem dependentes

poderão levar um convidado pagando R$

40,00. Os demais convidados pagam R$

80,00. ESTE BOLETIM TEM UM FOR-

MULÁRIO NA PÁGINA 4 PARA AUTO-

DEPOIS DA LUTA,
A CELEBRAÇÃO

RIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA, que

deverá ser preenchido, recortado e deposita-

do nas urnas colocadas na recepção da JT,

JF e JE na Capital até o dia 10. Nos demais

locais (Ceman, Saser, Varas de São José,

Varas de Palhoça e Almoxarifado) um funcio-

nário recolherá as autorizações no dia 9.

Haverá estacionamento no local da festa por

R$ 10,00 (seis horas), R$ 15,00 (12 horas).

Nos últimos anos o Lira Tênis Clube lotou

na já tradicional festa do Sindicato, que terá

jantar de confraternização, música e dança.

Leonardo M
iranda
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SINTRAJUSC

NOTÍCIAS

Os servidores que traba-

lham no interior do estado, fi-

liados ao SINTRAJUSC e

que não participarem da festa

no dia 18 de dezembro, po-

dem organizar a própria co-

memoração. Para cada filia-

do será disponibilizado o va-

lor de, no máximo, R$ 40,00,

ressarcidos mediante apresen-

tação de nota fiscal.

Basta encaminhar ao Sindi-

cato uma relação com os no-

Servidores que trabalham no
interior podem organizar festa

mes dos filiados que forem

participar da festa, com a res-

pectiva assinatura, para que o

Sindicato calcule o total a ser

depositado na conta de um

responsável indicado pelos

colegas.

O sindicalizado responsável

pela cobrança deverá encami-

nhar a nota fiscal ao Setor Fi-

nanceiro até o dia 12 de de-

zembro, impreterivelmente,

com o total de gastos.

INFORME IMPORTANTE

Este ano não haverá ingresso impresso, e sim uma listagem na

entrada do clube. O filiado poderá se identificar com sua carteira

funcional ou identidade. Mas antes o filiado deverá confirmar
sua presença e de seus dependentes (o que estão cadastrados
no SINTRAJUSC), e também, se for o caso, do convidado que

for levar à festa. Para fazer essa confirmação é necessário enviar

e-mail para festa2009@sintrajusc.org.br até o dia 10 de dezembro.

A mensagem deve conter o nome completo de quem vai na

festa, indicando quem é o filiado, o dependente e, se for o caso,

o convidado.

Os valores serão ressarci-

dos ao filiado responsável as-

sim que o SINTRAJUSC re-

ceber a nota fiscal, no prazo

acima informado.

Os sindicalizados no in-
terior do estado que qui-
serem participar da festa
em Florianópolis podem
entrar em contato com
Luci (Financeiro) até o dia
8 de dezembro.
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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 au-
torização da Assembléia Geral para a propositura e con-
tratação de honorários de 10% sobre o valor final rece-
bido pelos beneficiários (atualmente, com a nova As-
sessoria Jurídica, possuímos representação em Floria-
nópolis, 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 rendimentos 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 públicos do
país a receber devolução do Imposto de Renda cobra-
do a mais nos anos de 1992 e 1993 são os Servidores
do TRT da 12ª Região.

Apesar disto, e do imenso trabalho enfrentado pelo
Advogado nesses 14 anos de tramitação, percorrendo
todas as instâncias no Processo de Conhecimento e nos
74 Processos de Execução, com dedicação exclusiva
nesses últimos 3 anos, está havendo dificuldades no re-
cebimento de seus honorários, tendo em vista que a de-
cisão da Assembléia Geral não foi acatada pelo Juízo, a
não ser com ratificação individual do Contrato de Ho-
norários pelos beneficiários. Por variadas razões, cerca
de 30% dos beneficiados com a ação não chegaram a
assinar a Ratificação do Contrato de Honorários, de sorte
que os mesmos não tiveram os honorários devidos de-
duzidos de seus créditos.

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

QUALQUER DÚVIDA A ESSE RESPEITO PODE
SER ESCLARECIDA COM FERNANDO, NO SIN-
TRAJUSC, OU PELO TELEFONE (48) 3222-4668.

Confira a Relação dos Grupos da Ação de De-
volução do IR na página do sindicato -
www.sintrajusc.org.br

B - Disponibilização de Valores:
A partir do dia 10 de dezembro de 2009 estarão

disponíveis para saque os valores do restante dos crédi-
tos dos beneficiários integrantes dos seguintes Grupos:
10 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27 - 29 - 31 - 38 - 44 - 45 - 48
- 54 - 59 - 63.

No dia 5 de novembro de 2009 foram disponíveis
para saque os valores do restante dos créditos dos be-
neficiários integrantes dos seguintes Grupos: 3 - 6 - 7 -
9 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 25 - 26 - 33 - 34 - 37 - 39
- 42 - 47 - 49 - 52 e 55.

C - Aguardando Pagamento:
Aguardam Pagamento, com requisições já expedi-

das, os beneficiários dos seguintes Grupos: 4 - 8 - 21 -
30 - 41 - 65 - 72 - 73 e 74. A liberação dos valores
devidos a estes deverá ocorrer dentro dos próximos 60
dias.

D - Aguardando a Requisição de Pagamento:
Aguardam a Requisição de Pagamento os beneficiá-

rios dos seguintes Grupos: 1 - 5 -  11 -  40 - 50 - 51 -
64 e 67.

E - Parados no TRF da 4ª Região:
Encontram-se ainda parados no TRF da 4ª Região,

em Porto Alegre, dependentes de julgamento da Apela-
ção, os Processos relativos aos seguintes Grupos: 13 -
14 - 28 - 32 - 35 - 36 - 43 - 46 - 53 - 57 - 58 - 61 - 62
- 66 - 68 - 69 - 70 e 71.

F - O Processo relativo ao Grupo 2 está no STJ,
dependente de julgamento do Recurso Especial.

G - Estão já liberados os valores incontroversos re-
ferentes aos integrantes do Grupo 56.

H - O Processo relativo ao Grupo 24 está na Conta-
doria da Justiça Federal de Florianópolis para cálculos.
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AS INSTRUÇÕES PARA ENVIO

AO SINDICATO ESTÃO

NA PÁGINA 1

  Nome do Filiado:_________________________________________________
  CUSTO:  Filiado: Gratuito -  Dependente cadastrado no  Sintrajusc: R$ 40,00 -  Convidado: R$ 80,00

NOME É DEPENDENTE OU CONVIDADO? VALOR
1
2
3
4
5

Custo total dos convites: R$
OBS: Dependentes menores de 10 anos não pagam, mas tem constar na  relação

OPÇÕES DE PAGAMENTO:

Pagamento a vista            Autorização para desconto bancário: Bancos do Brasil/CEF/Banrisul

Autorizo o SINTRAJUSC a fazer o débito em minha conta corrente n° _______________________, da agência
_____________ do Banco ______________________, referente à aquisição de convites acima descriminados.

Data ____/____/_____

Assinatura _____________________________________________

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
DO SINTRAJUSC

LINHA PARA RECORTE


