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Categoria quer garantir projeto
antes de Britto deixar o STF
Representantes dos trabalhadores do Judiciário Federal e do
MPU cobraram do presidente do
STF, Ayres Britto, ações que acelerem a tramitação do projeto
salarial da categoria e garantam
a sua aprovação até o término da
gestão dele à frente do tribunal,
que se encerra em novembro. O
ministro disse concordar com a
solicitação e se comprometeu a
atuar para que isso aconteça.
Os dirigentes da Fenajufe disseram a Ayres Britto que, para
que esse objetivo seja alcançado, é preciso que o PL 4363/
2012 - que tramita na Comissão
de Trabalho, Administração e
Serviço Público da Câmara
(Ctasp) - seja levado diretamente ao plenário para votação. A
reunião com o presidente do
STF ocorreu na noite de segunda-feira (24), em Brasília, e durou pouco mais de uma hora.

Recursos para o PL
A audiência abordou a necessidade de que se garanta a viabilidade financeira do projeto, nos
moldes como foi levado, em
meio à Greve da categoria, ao
Congresso Nacional. Parte dos
recursos para atender à proposta, cerca de R$ 700 milhões,
deve sair das previsões referentes às funções comissionadas
cheias. O diretor-geral do Supremo, Amarildo Vieira, informou
que o tema foi tratado na reunião
com os diretores-gerais dos tribunais superiores, realizada na
sexta-feira (21).
Segundo ele, os DGs deixaram o encontro com a tarefa de
fazer um levantamento das FCs
cheias de cada órgão e de outras
possíveis fontes de recursos que
já constam no orçamento do Poder Judiciário. O retorno dos diretores-gerais sobre isso ao di-

retor-geral do Supremo está previsto para ocorrer na quinta-feira (27).
A Federação alerta que a categoria precisa acompanhar de
perto a tramitação do projeto e
estar preparada para enfrentar
eventuais resistências do governo à sua aprovação e implantação. Nem todos os recursos necessários constam na proposta
de Lei Orçamentária Anual de
2013 enviada ao Congresso pela
presidenta da República, Dilma
Rousseff, já que parcela destes
valores a princípio vai ser obtida no orçamento do próprio Judiciário.
O PL 4363/2012 reduz de 15
para 13 os padrões das carreiras
e aumenta, de forma escalonada,
a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), que passa a se
chamar apenas Gratificação Judiciária, de 50% para 100% do

Assembleia quinta-feira, 27, às 13h30, na rampa do TRT
Pauta: 1 - Informes; 2 - Andamento do PL 4363/12 e pressão para sua
aprovação; 3 - Aprovação de ações judiciais; 4 - Apreciação
e deliberação do acordo de Greve do TRT.

vencimento-base, com parcelas
em 2013, 2014 e 2015, sempre
em janeiro. O texto que chegou
à Câmara dos Deputados prevê
uma parcela maior do reajuste
em janeiro do próximo ano.
Mobilização nacional
Os servidores bateram na tecla, ao longo da reunião, de que
a categoria espera que em novembro o projeto já esteja aprovado e todos os eventuais obstá-

culos superados, antes de Ayres
Britto se aposentar, quando será
substituído na Presidência por
Joaquim Barbosa. O ministro
disse que já conversou sobre o
assunto com os presidentes da
Câmara, Marcos Maia (PT-RS),
e do Senado, José Sarney
(PMDB-AP), e se comprometeu
a procurar outras lideranças parlamentares e do governo para tratar da tramitação do projeto.
O resultado da negociação no

Supremo e os próximos passos
da luta pela aprovação do PL
4363, do Judiciário, e do PL
4362, do MPU, cujas
tramitações tendem a ser paralelas, serão temas da pauta da
reunião da direção da Fenajufe
com um representante por sindicato filiado, prevista para
acontecer na quarta-feira (26),
em Brasília. Com informações
de Hélcio Lourenço Duarte Filho - Sintrajud

CJF decide pela isenção de imposto de renda
sobre auxílio pré-escolar
O Conselho da Justiça Federal
decidiu, em sessão realizada nesta segunda-feira, 24, pela não incidência de imposto de renda sobre auxílio pré-escolar. A isenção
- já adotada antes por outros órgãos públicos, como o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), o Tribunal de Contas da União (TCU)
e o Tribunal Superior do Trabalho
(TST) - passa a prevalecer para
todas as unidades da Justiça Fe-

deral. O Colegiado também aprovou a compensação dos valores
descontados a mais no exercício
de 2012.
Ao concluir o seu voto, o
relator, conselheiro Paulo Roberto
de Oliveira Lima, manifestou-se
por ratificar o entendimento da não
incidência do imposto, assim como
a possibilidade de compensação
dos valores pagos a maior, a título de IRPF, a partir de janeiro de

2012. Em relação aos cinco anos
anteriores, os indébitos relativos
a exercícios anteriores deverão ser
requeridos pela pessoa física diretamente à Receita Federal do
Brasil, inexistindo qualquer obrigação de dar pelos órgãos da Justiça Federal aos magistrados e servidores que tiveram a retenção a
maior de IRPF. O voto do relator
foi aprovado por unanimidade pelo
Colegiado. Fonte: CJF

Fenajufe promove reunião do GT de Saúde, Condições e Relações de Trabalho
Coordenadores da Fenajufe e
representantes de Sindicatos filiados
reuniram-se na sede da Fenajufe
para o segundo encontro do Grupo
de Trabalho sobre Saúde, Condições e Relações de Trabalho. O encontro debate as ações desenvolvidas pelos Sindicatos sobre o tema
e pretende definir uma nova agenda
de atuação do GT.
A criação do Grupo de Traba-

lho foi aprovada na XVII Plenária
Nacional da Fenajufe, realizada em
São Luis (MA).
A reunião de instalação do GT
ocorreu no Rio de Janeiro, no dia
31 de maio, e contou com a participação de representantes de alguns
Sindicatos. O GT deverá levantar
as propostas aprovadas nas últimas
plenárias e congresso na área de
gestão, saúde e redução da jorna-

da e construir plano de formação
(carreira, FCs, avaliações individuais, planejamentos estratégicos,
metas, PJE – Processo Judicial
Eletrônico, SIASS etc..) e de ação
para colocação dessas deliberações em prática no plano nacional.
É também função do Grupo promover a capacitação dos Sindicatos na defesa dessas pautas em
seus estados.
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