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1)  Denúncia do Mosap na OEA  O
cumprimento pelo presidente da Repú-
blica, em julho, da intimação feita pela
Comissão de Direitos Humanos (CDH)
da OEA encaminha para fase decisiva
a denúncia P-644-05 do Instituto MO-
SAP (Movimento dos Servidores Públi-
cos Aposentados e Pensionistas) contra
o Estado brasileiro, por violação dos di-
reitos humanos. A invocação da instân-
cia internacional busca invalidar a Emen-
da Constitucional nº 41 (art. 4º), de ini-
ciativa do Executivo, que ordenou a inci-
dência de contribuição previdenciá-
ria sobre a remuneração de pensio-
nistas e de funcionários em gozo de
aposentadoria.  O Instituto MOSAP mos-
tra que a mudança introduzida pela Re-
forma da Previdência, e considerada cons-
titucional pelo STF em 2004, não pode-
ria ter alcançado quem se aposentou an-
tes da promulgação da emenda constitu-

Atenção servidores
aposentados e pensionistas
O Sisejufe convoca todos os servidores aposentados e pensionistas do
Judiciário Federal no Rio de Janeiro para reunião na terça-feira, 31 de

julho, às 15h, na sede do sindicato (Av. Presidente Vargas 509/11º andar
Centro, Rio de Janeiro-RJ - Tel: 2215-2443).

cional. A denúncia aponta ainda a ocor-
rência de “bitributação” dos inativos,
porque além de contribuir em até 27,5%
com o Imposto de Renda, os inativos agora
têm de pagar um novo tributo sobre sua
renda. Depois que o presidente da Repú-
blica admitiu que não existe um rombo
na Previdência Social, a expectativa é de
que a luta dos aposentados e pensionis-
tas contra o desconto tenha êxito mais ra-
pidamente.

2) Ação judicial do Sisejufe para pedir o
reajuste da Vantagem Pessoal Nominal-
mente Identificada (VPNI) dos quintos
incorporados dos seus sindicalizados.

3) O Sisejufe vai distribuir as novas car-
teiras de sindicalizados.

4) Haverá uma confraternização com os
aniversariantes do mês com apresenta-
ção do cantor e compositor Du Bascon-
ça e sua banda.

Participe! Terça, 31 de julho, às 15h

Conheça a pauta do encontro


