
22 de abril de 2010

ASSEMBLEIA

No dia 29/4 temos

assembleia geral da

categoria na Praça

dos Tribunais, às

17h. Participe!

Conquiste o PCCR
Veja os quatro passos que você pode dar nos próximos dias

para pedir a imediata aprovaçãodo PCCR. Veja as cartas emwww.sindjusdf.org.br

1 Escreva aos
parlamentares

Audiência sobre o PL 6613 na

CTASP. Concentração no corredor

das comissões da Câmara.

Terça, dia 27, às 14h30

3 Participe da
audiência pública

O PL 6613 está na pauta devotação.  Concentração nocorredor das comissões.Quarta, dia 28, às 9h

4 Vá à reunião
da CTASP

A concentração será no

portão de desembarque.

Terça, dia 27, às 9h

2 Receba os
deputados
no aeroporto

Os próximos dias são decisivos para o PCCR
do Judiciário (PL 6613/09). Para que ele seja
aprovado na Comissão de Trabalho da Câma-
ra – CTASP, a categoria precisa mostrar seu
poder de pressão. “Só assim podemos vencer
as manobras protelatórias que o governo vem
fazendo”, afirma o coordenador-geral do
Sindjus, Roberto Policarpo.

A mais recente dessas manobras foi a audi-
ência pública marcada para terça, dia 27.
Depois negociar por vários dias com os de-
putados, Policarpo conseguiu fazer um acor-
do que condiciona a audiência à inclusão do
PL 6613 na pauta de votação da CTASP no
dia 28. “Agora temos que fazer pressão para
que essa promessa seja cumprida”, explica
o coordenador.

Com isso em mente, os delegados sindicais
reuniram-se durante toda a tarde de quinta
(dia 22) para discutir o movimento e se in-
cumbiram de mobilizar o maior número pos-
sível de servidores do Judiciário e do MPU.

Por que uma
audiência pública?
Normalmente, a audiência pública

é um instrumento para ouvir a
sociedade. Mas não é o caso do PCCR,
que já foi exaustivamente discutido.
A audiência do dia 27 é mais uma
tentativa de adiar a aprovação do

projeto. Estarão lá representantes do
Ministério do Planejamento, do
Ministério da Fazenda; do STF e

do CNJ. Por isso temos que marcar
presença e sua participação é

fundamental. Defenda a sua carreira!

FIQUE LIGADO
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O Sindjus ajuizará uma ação
coletiva para que os servidores do
Poder Judiciário e do Ministério Pú-
blico da União lotados no Distrito
Federal não sofram a incidência do
imposto de renda sobre o adicio-
nal de férias (o chamado terço
constitucional).

A equipe de advogados do sin-
dicato informou que, nas petições
7296 e 7285, o Superior Tribunal
de Justiça acabou seguindo a ori-
entação do Supremo Tribunal Fe-
deral para afastar a contribuição

O Sindjus ajuizará uma ação coleti-
va para afastar a contribuição previ-
denciária (PSSS) de parcelas que não
se incorporam à aposentadoria. De
acordo com a equipe jurídica do sindi-
cato, a ação tem com objetivo obter a
restituição da contribuição previdenci-
ária que incidiu sobre parcelas não
incorporáveis e indenizatórias, como
adicional de férias, adicional de servi-
ços extraordinários, adicional noturno e
adicional de insalubridade. A medida
poderá beneficiar os servidores do
Poder Judiciário e Ministério Público da
União no Distrito Federal.

Algumas ações já transitaram em
julgado, umas afastando e outras
mantendo a contribuição que incidia
por força da Lei 9.783, de 1999. Esta
lei regulamentava o anterior regime
previdenciário dos servidores, sendo
depois revogada pela Lei 10.887, de
2004, que passou a regulamentar o
regime atual, dado pela Constituição
nos moldes da Emenda Constitucional
41, de 2003.

 Embora para o atual regime previ-
denciário dos servidores públicos vigo-
re o princípio da solidariedade, por
força do qual a contribuição passou a
incidir sobre a totalidade da remunera-
ção, o Supremo Tribunal Federal, se-
guido pelo Superior Tribunal de Justiça,
após intervenção do Sindjus, admitiu
que a contribuição não deve incidir
sobre as parcelas que não se incorpo-
ram aos proventos de aposentadoria
ou que tenham natureza indenizatória.

IR não deve incidir sobre
o adicional de férias

previdenciária sobre o adicional de
férias, registrando que a verba tem
natureza indenizatória. Este novo ce-
nário permitiu levantar a tese de que
sobre a verba também não deve in-
cidir o imposto de renda, já que ape-
nas as parcelas remuneratórias es-
tão sujeitas a esse tributo.

 A ação do Sindjus pretende ob-
ter o afastamento do imposto de
renda sobre os próximos pagamen-
tos do adicional, assim como a res-
tituição do tributo indevidamente re-
colhido nos últimos dez anos.

Sindjus move
nova ação para

afastar PSSS

Os passivos de URV do Ju-

diciário foram o tema da con-

versa do coordenador geral da

Fenajufe/Sindjus, Roberto Poli-

carpo, com o advogado-geral da

União, Fernando Luiz Albuquer-

que Faria, nesta terça (dia 20).

Faria informou que o parecer da

AGU já está pronto e é favorá-

vel à reivindicação da catego-

ria. Afirmou também que o do-

cumento será encaminhado ain-

da esta semana para a Secre-

taria do Tesouro Nacional, que

liberará os recursos para paga-

mento dos passivos.

 Em várias audiências no TST

e no CSJT, a diretoria da Fena-

jufe vinha cobrando o pagamen-

to desses passivos aos servido-

res da Justiça do Trabalho. A res-

posta era que os tribunais regi-

onais aguardavam o parecer da

AGU para o pagamento. O pre-

sidente do TST Milton de Mou-

ra França informou recentemen-

te que as folhas de pagamento

dos passivos já estavam pron-

tas, e que o tribunal pagaria

assim que o parecer saísse.

 “A AGU garantiu que até

sexta-feira encaminhará o pa-

recer ao Tesouro Nacional. Ago-

ra vamos aguardar esse proce-

dimento para, em seguida,

acompanharmos o pagamento

desse direito conquistado pela

categoria”, afirma Policarpo.

PASSIVOS DA URV

Parecer da AGU está pronto


