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Em reunião com a Presidência do TRT no dia 4
para falar sobre o início da Greve, a Direção do Sin-
dicato, acompanhada pelo Assessor Jurídico Fabri-
zio Rizzon, também discutiu o pagamento dos juros
da URV.

Durante a conversa, o Juiz Gilmar Cavalieri falou
sobre como foram as negociações em Brasília para
liberar parte do pagamento, cujo resultado foi comu-
nicado aos servidores.

Os diretores do SINTRAJUSC observaram que,

com base na quantidade de ligações que o Sindicato
estava recebendo, não havia ficado clara a forma de
pagamento e o valor a ser pago, o que levou a Admi-
nistração do Tribunal a emitir novo comunicado.

Com relação à dúvida sobre a previsão do restan-
te dos pagamentos, a Presidência informou que pre-
tende negociar a melhor solução para os servidores,
citando como exemplo a inclusão da diferença não
quitada nas próximas parcelas, mas ainda não há ga-
rantias com relação a isso.

A - Patrocínio e Honorários
Confira a Relação Nominal dos Grupos da Ação de

Devolução do IR, no site do sindicato -
www.sintrajusc.org.br

B - Disponibilização de Valores:
A partir do dia 7 de maio de 2010 estarão disponíveis

para saque os valores do restante dos créditos dos
beneficiários integrantes dos seguintes Grupos: 1 - 40 - 50
- 64 - 67.

No dia 11 de fevereiro de 2010 foram disponíveis para
saque os valores do restante dos créditos dos beneficiários
integrantes dos seguintes Grupos: 5 - 11 - 51.

No dia 15 de janeiro de 2010 foram disponíveis para
saque os valores do restante dos créditos dos beneficiários
integrantes dos seguintes Grupos: 4 - 8 - 21 - 30 - 41 - 65
- 72  e 73.

No dia 10 de dezembro de 2009 foram disponíveis para
saque os valores do restante dos créditos dos beneficiários
integrantes dos seguintes Grupos: 10 - 12 - 15 - 18 - 22 -
27 - 29 - 31 - 38 - 44 - 45 - 48 - 54 - 59 - 63.

C - Aguardando Pagamento:

TRAMITTRAMITTRAMITTRAMITTRAMITAÇÃO DOS PRAÇÃO DOS PRAÇÃO DOS PRAÇÃO DOS PRAÇÃO DOS PROCESSOS DO IROCESSOS DO IROCESSOS DO IROCESSOS DO IROCESSOS DO IR
Aguardam pagamento, com requisição já expedida,

os beneficiários do Grupo: 75. 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 beneficiários

do seguinte Grupo: 24.
E - Parados no TRF da 4ª Região:
Encontram-se ainda parados no TRF da 4ª Região, em

Porto Alegre, dependentes de julgamento da Apelação, os
Processos relativos aos seguintes Grupos: 13 - 28 - 36 - 43
- 56 - 66 - 68 - 69 - 70 e 71.

F - Processos descendo do TRF da 4ª Região para a 3ª
Vara:

Os grupos serão encaminhados para Contadoria da
Justiça Federal atualizar os valores e, posteriormente, o
Juiz ira expedir a Requisição de Pagamento dos relativos
Grupo: 2, 35, 46, 74.

G - Os Grupos 32 e 46 estão na Contadoria da Justiça
Federal de Florianópolis para atualização dos cálculos.

H - O Processo relativo ao Grupo 14 e 53 está no STJ,
dependente de julgamento do Recurso Especial.


