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A Diretoria Jurídica do Sindifisco Nacional, com o objetivo de am-
pliar os recursos de informação aos seus filiados, apresenta a carti-
lha das execuções da diferença de reajuste dos 28,86%.

Neste material, o Jurídico traz esclarecimentos detalhados sobre 
as ações dos 28,86% dos filiados egressos da Secretaria da Receita 
Previdenciária, antes representados pelos SINDIFISP/SP e SINDI-
FISP/MG, que hoje fazem parte da carreira única de Auditor-Fiscal 
da Receita Federal do Brasil, representada pelo Sindifisco Nacional.

As informações aqui reunidas têm a finalidade de dirimir dúvidas 
frequentes e manter os filiados informados sobre as ações.

Além da situação de cada execução, o Jurídico aborda nesta carti-
lha questões relativas aos procedimentos a serem adotados para a 
habilitação dos herdeiros, bem como esclarece alguns pontos acer-
ca do acordo proposto na execução coletiva do antigo SINDIFISP/
MG – uma porta aberta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, 
com o objetivo de otimizar e poupar recursos, finalizando deman-
das judiciais pendentes há décadas.

A Diretoria Jurídica tem acompanhado de perto a atuação do escri-
tório contratado e investido esforços para que o procedimento de 
acordo iniciado junto à Advocacia-Geral da União seja satisfatório 
para todos os filiados. A intenção é manter todos os exequentes 
informados por meio do site www.sindifisconacional.org.br e do 
WhatsApp do Jurídico (61) 3218-5200.

Apresentação
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No início de 1993, a União promulgou as Leis nº 
8.622/1993 e 8.627/1993, cuja aplicação resultou em 
aumento remuneratório restrito aos militares na or-
dem de 28,86%. O reajuste diferenciado feriu o prin-
cípio da isonomia e o disposto no art. 37, inciso X da 
Constituição Federal, norma asseguradora da revisão 
geral da remuneração de civis e militares na mesma 
data, sem distinção de índice, provocando a judiciali-
zação da questão.

Ao julgar o Recurso Ordinário em Mandado de Segu-
rança (RMS) 22.307-7/DF, o Supremo Tribunal Federal 
decidiu que o reajuste dos militares deveria ser esten-
dido aos demais servidores públicos e que as Leis nº 
8.622/1993 e 8.627/1993 concederam revisão geral de 
vencimentos, da ordem de 28,86%. No entanto, deve-
riam ser compensados, em cada caso, os percentuais 
de reajuste eventualmente deferidos por força de repo-
sicionamento funcional pela própria Lei nº 8.627/1993 
(Súmula Vinculante 51). A decisão tornou judicialmente 
inconteste o direito dos servidores civis ao reajuste re-
muneratório, inclusive, para os ocupantes do cargo de 
Fiscal de Contribuições Previdenciárias, do quadro do 
Instituto Nacional do Seguro Social, hoje, Auditor-Fiscal 
da Receita Federal do Brasil.

Na sequência, foi editada a Medida Provisória nº 
1.704, de 30 de julho de 1998, que estendia “aos ser-

Introdução
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vidores públicos civis da Administração direta, autárqui-
ca e fundacional do Poder Executivo Federal a vantagem 
de vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento, objeto da 
decisão do Supremo Tribunal Federal assentada no julga-
mento do Recurso Ordinário no Mandado de Segurança nº 
22.307-7/DF, com a explicitação contida no acórdão dos 
embargos de declaração”.

O Decreto nº 2.693/1998 estipulou a sistemática de pagamen-
to do índice de 28,86%, reiterando, em seu art. 2º, a necessidade 
de compensação deste índice com os já aplicados em decor-
rência da Lei nº 8.627/93. A Portaria MARE nº 2.179/1998 foi 
expedida contendo tabelas, delimitando os percentuais a serem 
aplicados aos vencimentos dos servidores, observados os res-
pectivos níveis, classe e padrão de cada cargo.

O Superior Tribunal de Justiça ainda consolidou, no ano de 2015, 
a aplicação direta e integral dos 28,86% sobre a Gratificação de 
Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação (GEFA), no período de 
janeiro de 1995 a julho de 1999 (REsp. 1.478.439/RS). 

Diversas ações foram propostas ao longo do tempo, visan-
do ao reajuste de 28,86%. Apesar de terem o mesmo esco-
po, os processos têm obtido resultados singulares quanto 
ao período pleiteado, quanto aos respectivos beneficiários 
e quanto às parcelas remuneratórias sobre as quais o reajus-
te incidiria. Ressalte-se que essas variações ocorrem porque 
as ações foram propostas por entidades distintas e julgadas 
em épocas diferentes. Contudo, a tese jurídica é idêntica.
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Atualmente, o Sindifisco Nacional, por congregar os Audi-
tores-Fiscais da Receita Federal, com direito de represen-
tação tanto dos egressos da Secretaria da Receita Federal 
quanto da Secretaria da Receita Previdenciária, assumiu a 
legitimidade processual em todas as ações sobre a maté-
ria propostas inicialmente pelos sindicatos dos Fiscais de 
Contribuições Previdenciárias dos Estados e pela Federação 
Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias.

Os filiados, antes representados pelo SINDIFISP/SP e 
pelo SINDIFISP/MG, que participam das ações coletivas 
tratadas nessa cartilha, deverão ter atenção para identifi-
car se são litispendentes, isto é, se integram, simultanea-
mente, execuções com idêntica finalidade promovidas por 
outra entidade.

A seguir, confira nesta cartilha da série Jurídico Responde 
vários esclarecimentos sobre as principais dúvidas acerca 
das ações do reajuste do índice de 28,86%.

Diretoria Jurídica  

Sindifisco Nacional
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28,86% SINDIFISP/SP

Beneficiários Egressos da 
Secretaria da Receita 
Previdenciária

O título judicial formado na ação ordinária nº 0000118-
29.1996.403.6100, que pleiteou o reajuste de 28,86% para o pe-
ríodo compreendido entre janeiro de 1993 até julho de 1999, data 
da reestruturação da carreira com a MP nº 1915/99, aplica-se aos 
egressos da SRP filiados ao antigo SINDIFISP/SP. A ação transitou 
em julgado no dia 16 de junho de 2000.

Em 2002, o antigo sindicato estadual ajuizou execução coletiva 
única (50193913420184036100) para aproximadamente dois mil 
exequentes. Após longos 18 anos de tramitação, recentemente, a 
ação logrou êxito na inscrição dos precatórios tidos como incontro-
versos pelo INSS para todos os exequentes ainda vivos, conforme 
amplamente divulgado pelo Sindifisco Nacional.

Em 2020, os precatórios de valores incontroversos (ou seja, valores 
reconhecidos devidos pelo INSS) foram finalmente inscritos, mas 
com ordem de bloqueio, uma vez que o magistrado atual enten-
de que os cálculos devem ser analisados pela contadoria judicial. 
A expedição dos precatórios ocorreu por força de decisão liminar 
obtida em agravo que determinou a expedição dos requisitórios e 
levando em consideração o caráter alimentar dos créditos já objeto 
de composição judicial desde 16 de dezembro de 2019.
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28,86% SINDIFISP/MG

O Sindicato dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias 
do Estado de Minas Gerais ajuizou a ação ordinária nº 
96.021.999-0, buscando reconhecer o direito reclamado 
pelos filiados para determinar a extensão do percentual 
de 28,86% previsto na Lei nº 8.627/93, incorporando-se o 
referido percentual aos vencimentos retroativamente a ja-
neiro de 1993. Após o trâmite regular da ação, seu trânsito 
em julgado ocorreu em 23 de junho de 1999.

Na sequência, foi ajuizada a execução coletiva nº 
2003.38.00.034945-7, para aproximadamente 900 exe-
quentes. O processo ainda aguarda o julgamento de-
finitivo dos embargos à execução ofertados pelo INSS 
(2003.38.00.056231-7), nos quais a AGU vinha demons-
trando interesse na propositura de um acordo.

Durante audiência realizada no dia 12 de junho do corrente 
ano, o procurador responsável apresentou nova proposta 
de acordo feita pelo INSS com parâmetros mais benéfi-
cos que a anterior. O atual acordo observa o Decreto nº 
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10.201/2020, que estabeleceu novo teto de alçada para 
acordos que envolvem débitos da administração pública, e 
o julgamento do RE nº 870.947 pela Suprema Corte, con-
forme foi noticiado pelo Sindifisco.

Atualmente, a entidade (por intermédio da Delegacia Sin-
dical de BH) tem se empenhado em realizar consulta a cada 
um dos exequentes, para que manifestem se têm interesse 
no acordo ofertado pela Autarquia Federal. Essa adesão é 
o passo inicial para que a AGU confeccione e apresente os 
cálculos para anuência e finalização do acordo. 

É importante ressaltar que um pequeno grupo de Auditores-
-Fiscais filiados ao antigo SINDIFISP/MG está contido em 
execuções em nome de vários filiados (plurimas), propostas 
pela antiga entidade estadual que foi incorporada ao Sindi-
fisco Nacional. Os beneficiários dessas ações poderão obter 
informações sobre os processos junto ao Departamento Ju-
rídico pelo WhatsApp institucional: (61) 3218-5200.
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Ainda há tempo para novos exequentes ingressarem nas 
execuções do reajuste dos 28,86% promovidas pelos 
antigos SINDIFISP/SP e SINDIFISP/MG?

Atualmente, não é mais possível o ajuizamento de novos 
cumprimentos de sentença fundados nos títulos judiciais ob-
tidos por ambos os sindicatos estaduais, haja vista o trans-
curso de mais de cinco anos desde a data do trânsito em 
julgado das ações de conhecimento propostas (16/06/2000 
e 23/06/1999).

Como me informar sobre minha participação em processo 
patrocinado pelo Sindifisco Nacional?

As informações sobre os processos referentes ao reajuste de 
28,86% poderão ser obtidas junto ao Departamento Jurídico do 
Sindifisco Nacional por meio do site (www.sindifisconacional.
org.br), e-mail (juridico@sn.org.br) e pelo WhatsApp institu-
cional (61) 3218-5200. Vale lembrar que as informações mais 
relevantes da tramitação processual também são noticiadas no 
site do Sindifisco.

1

2

PERGUNTAS
E RESPOSTAS



11

Se eu estiver listado no processo de outra entidade, 
qual a orientação do Sindifisco Nacional para os 
possíveis litispendentes?

Na hipótese de figurar em diferentes cumprimentos de 
sentença/execução com a mesma finalidade de perceber 
os valores retroativos referentes ao reajuste de 28,86% pro-
movidos por entidades diferentes, o filiado deverá confir-
mar com ambas as entidades a situação de duplicidade e 
analisar em qual dos processos deseja continuar. Em segui-
da, comunicar a desistência à outra entidade. Tal medida é 
importante porque reduzirá o risco de condenação em ho-
norários sucumbenciais em desfavor do filiado. 

Em ambas as execuções coletivas a AGU apresentou lista-
gem indicando que alguns exequentes se encontravam em 
situação de litispendência, isto é, possuíam várias deman-
das judiciais com objeto idêntico. Durante a tramitação do 
processo, a imensa maioria das situações de litispendência 
foi solucionada, devendo os exequentes que ainda não re-
gularizaram sua situação entrarem em contato com o De-
partamento Jurídico do Sindicato.

3
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Qual escritório está patrocinando os 
cumprimentos de sentença/execução de que 
trata a presente cartilha?

Todos os dois cumprimentos de sentença/
execução são patrocinados, desde o início, pelo 
escritório Mota & Advogados Associados e são 
acompanhados pela Diretoria Jurídica do Sin-
difisco Nacional.

Qual o valor aproximado dos créditos dos 
exequentes?

O valor do crédito de cada beneficiário depen-
derá de fatores variados, sobretudo, data de 
ingresso na carreira, período requerido na ação 
judicial, período de incidência de correção mo-
netária e de juros moratórios, entre outros. Os 
cálculos do valor a ser executado sempre são 
disponibilizados na área restrita do site do Sin-
difisco Nacional para conhecimento e anuência 
do filiado, antes do processamento do cumpri-
mento de sentença/execução e/ou de aceite de 
proposta de acordo judicial.

4

5
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Qual a situação processual da 
execução dos 28,86% promovida pelo 
antigo SINDIFISP/SP?

Após o acordo firmado em audiên-
cia de conciliação na 10ª Vara Federal 
de São Paulo, a Procuradoria do INSS 
apresentou memórias de cálculos in-
dividuais de todos os exequentes. 
Embora os cálculos não tenham sido 
apresentados conforme os parâmetros 
acordados em audiência, o escritório 
optou pela concordância parcial, re-
cepcionando-os como incontroversos, 
para evitar o atraso na inscrição dos 
valores para pagamento em 2021. Em 
julho de 2020, foram expedidos com 
bloqueio os precatórios referentes aos 
valores incontroversos de todos os 
exequentes que ainda se encontram 
vivos, excetuados aqueles que fizeram 
acordo administrativo. Neste momen-
to, aguarda-se a remessa dos autos à 
contadoria judicial para revisão e des-
bloqueio dos valores.

6
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Por que os precatórios foram expedidos 
com bloqueio? Há previsão para que haja o 
desbloqueio dos valores?

Apesar da efetivação da inscrição dos requisi-
tórios, eles permanecerão com o levantamento 
dos valores bloqueados até que o juiz da 10ª 
Vara Federal de São Paulo examine os cálculos 
que serão elaborados pela contadoria judicial. 
Isso porque, quando o Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região deferiu parcialmente a tutela 
recursal do agravo de instrumento manejado 
pelo escritório Mota & Advogados Associados, 
determinou que o juízo da 10ª VFSP tomasse 
“imediatas providências visando à expedição 
dos precatórios nos quantitativos tidos como 
devidos pelo INSS, restando suspensos ape-
nas os respectivos levantamentos dos valores, 
o que poderá se dar após o pronunciamento 
do juízo de primeiro grau, em vista das contas 
feitas por sua contadoria judicial”. Desta forma, 
a expectativa é que, até o início de 2021, o juiz 
da 10ª Vara Federal efetue o exame dos cálcu-
los que serão apresentados por sua contadoria 
e determine o desbloqueio de todos os valores 
inscritos. Por cautela, é importante registrar que 
a análise dos cálculos e desbloqueio dos valores 
dependerá do juiz responsável.

7
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Por que não houve, neste momento, a inscrição de precatórios 
para os exequentes que faleceram durante o trâmite da 
execução dos 28,86% do antigo SINDIFISP/SP?

Os exequentes falecidos durante a tramitação do feito ainda 
não tiveram seus precatórios incontroversos inscritos porque 
a ocorrência da morte impede os procedimentos para inscri-
ção do precatório. Neste ponto, a juíza responsável já havia 
determinado em audiência de conciliação, realizada em 16 de 
dezembro de 2019, que “as execuções dos credores falecidos 
serão realizadas a partir do pedido de habilitação dos herdei-
ros, que deverá ser deduzido mediante distribuição de execu-
ção de sentença individual por dependência a esta lide”, com 
objetivo de evitar qualquer tumulto processual.

Como ficará a situação da parte tida por controversa?

Os valores correspondentes à parte controversa, que é aquela 
sobre a qual ainda paira controvérsia jurídica, permanecerão 
sendo discutidos nos autos da execução coletiva e em sede 
recursal pelo escritório responsável. A controvérsia que per-
manece nos autos em relação aos valores devidos são fruto 
de uma pequena diferença entre os valores incontroversos 
apresentados nos cálculos da AGU em relação ao solicitado 
pelo Sindifisco Nacional por meio dos cálculos elaborados por 
perito contratado e uma pequena parcela que foi considerada 
equivocadamente prescrita pelo TRF3, e ainda está pendente 
de julgamento de recurso.

8

9
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Como posso verificar se já houve a 
expedição de precatório em meu nome 
e acompanhar sua tramitação?

a. Para os beneficiários da ação dos Sin-
difisp/SP, orientamos acompanhar a tra-
mitação de seu precatório incontroverso 
por meio do portal do TRF-3 (http://web.
trf3.jus.br/consultas/Internet/Consul-
taReqPag) e realizar consulta através do 
número de seu CPF;

b. Para os beneficiários da ação dos Sin-
difisp/MG, orientamos acompanhar a 
tramitação de seu precatório fruto do 
acordo celebrado por meio do portal do 
TRF-1 (https://processual.trf1.jus.br/con-
sultaProcessual/cpfCnpjParte.php?se-
cao=TRF1) e realizar consulta através do 
número de seu CPF.

10
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Qual a situação processual da execução dos 
28,86% promovida pelo antigo SINDIFISP/MG?

Conforme noticiado no site do Sindifisco, em au-
diência de conciliação realizada no último dia 12, 
o procurador federal responsável pela defesa do 
INSS retirou a antiga proposta de acordo apre-
sentada ainda em 2019 acerca da execução cole-
tiva dos 28,86% dos filiados ao SINDIFISP/MG. 
A proposta retirada era inviável e extremamente 
onerosa aos exequentes, propondo a correção 
monetária dos valores pela TR e limitava o cré-
dito a ser recebido a um teto de R$ 500 mil, sob 
o qual deveria se contabilizar os honorários de 
sucumbência. Dessa forma, o deságio final para 
cada exequente alcançava percentuais que re-
presentavam entre 40% e 65% do crédito devido. 
Durante a nova audiência, o procurador apresen-
tou outra proposta de acordo com parâmetros 
mais benéficos que observavam dois regramen-
tos: o Decreto nº 10.201/2020, que estabeleceu 
novo teto de alçada para acordos que envolvem 
débitos da administração pública, e o julgamen-
to do RE nº 870.947 pela Suprema Corte.

11
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Quais são os parâmetros da nova proposta 
de acordo? Há expectativa para inscrição e 
pagamento do precatório?

A proposta ofertada admitiu a correção dos va-
lores pelo índice IPCA-e com deságio de 30% 
limitado ao teto de R$ 1 milhão por exequen-
te. Outra novidade é a garantia de inscrever até 
2021 e pagar em 2022 todos os precatórios de 
quem aderir ao acordo. É importante destacar 
que o novo acordo obtido é fruto de intenso es-
forço realizado pela Diretoria Jurídica, em con-
junto com a diretoria da Delegacia Sindical de 
Belo Horizonte e com o escritório Mota & Advo-
gados Associados, que após inúmeras tratati-
vas junto à Procuradoria, conseguiram equalizar 
parâmetros mais benéficos e satisfatórios.

12
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Como funciona o procedimento de acordo judicial (especifico 
para SINDIFISP/MG)?

O acordo judicial pode ser firmado em qualquer fase processual, 
desde que haja interesse de ambas as partes. Os procedimentos 
de acordo envolvem tratativas entre as partes para aferição da 
disponibilidade de negociar perdas e ganhos.

Os acordos ofertados pela União envolvem percentual de de-
ságio do crédito em pauta e, em contrapartida, a inscrição mais 
célere do valor em precatório ou em RPV.

No caso específico da execução coletiva do antigo SINDIFISP/
MG, o passo inicial para o procedimento de acordo é a manifes-
tação de interesse do exequente na proposta. Na sequência, o 
procedimento observará, via de regra, os seguintes passos: 

- Envio das listagens dos exequentes que manifestaram inte-
resse à AGU, para que os cálculos sejam elaborados, em obser-
vância aos parâmetros da proposta, e apresentados aos benefi-
ciários.

- Apresentação dos cálculos aos exequentes que aderiram à pro-
posta, para anuência com os valores e assinatura dos termos de 
concordância.

- Ajuizamento de execução desmembrada em grupos formados 
por cinco exequentes, nos quais será finalizado o procedimento 
de acordo e determinada a expedição do valor acordado.

13
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Como saber se o acordo compensa?

Muito embora os termos do acordo sejam negociados pelo 
Sindifisco, o livre arbítrio do filiado interessado é imprescindí-
vel para a consolidação da transação. Assim, o aceite dos ter-
mos do acordo proposto consiste em exercício da vontade do 
interessado a partir da análise das vantagens e desvantagens 
do ajuste ofertado pela União.

Como posso manifestar interesse no acordo?

A Diretoria Jurídica do Sindifisco Nacional, por meio da DS/
BH, já iniciou os trabalhos de consulta a cada um dos exequen-
tes para que manifestem interesse prévio, ou não, no acordo 
apresentado. Caso haja interesse, o filiado poderá manter con-
tato direto com a DS por meio dos telefones (31) 3213-9696 e 
(31) 3226-7721 ou do e-mail juridico@dsbh.org.br.

O que ocorrerá aos exequentes que não manifestarem 
interesse no acordo ofertado pela AGU?

Para aqueles que não manifestarem interesse no acordo, o juiz 
prosseguirá com a sentença de mérito, e o processo seguirá 
seu rito ordinário. Vale salientar que a juíza da 22ª Vara Federal 
de Belo Horizonte destacou que é prioridade o andamento do 
processo, tanto para auxiliar na inscrição dos precatórios dos 
que aderirem ao acordo, quanto para prosseguir com uma de-
cisão de mérito para aqueles que não aceitarem a proposta.

14
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Como devem proceder com a habilitação 
processual os herdeiros de filiados falecidos 
no curso de ambas as ações? Ainda há prazo? 
Há custos adicionais?

Se o falecimento ocorrer no curso da ação, o 
herdeiro deverá entrar na plataforma www.
sindifisconacional.org.br/execucoes. Nela, os 
herdeiros deverão ler as cartilhas para verifi-
car a quais ações judiciais têm direito. Depois, 
fazer seu cadastro para que a procuração e o 
termo de autorização sejam gerados automa-
ticamente. Outros documentos serão solicita-
dos pelos escritórios de advocacia, por meio de 
canais exclusivos de atendimento, informados 
juntamente com o protocolo. Dessa forma, os 
documentos não mais serão enviados ao De-
partamento Jurídico do Sindifisco. A comuni-
cação direta com os escritórios de advocacia 
patronos proporciona redução do tempo de 
processamento das informações e análise de 
documentação.

ATENÇÃO: os documentos já enviados ao De-
partamento Jurídico do Sindifisco serão en-
caminhados aos escritórios de advocacia para 
que sejam analisados, e as habilitações/execu-
ções protocoladas.

A sugestão é que os herdeiros se adiantem e 
reúnam a seguinte documentação:
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Se houver inventário em andamento: 

a. Cópia da certidão de óbito;

b.  Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, 
se tiver;

c. Cópia do termo de inventariante e primeiras declara-
ções do inventário;

d.  RG e CPF de todos os herdeiros. 

Se o inventário já estiver encerrado: 

a. Cópia da certidão de óbito;

b. Cópia da certidão do casamento de Auditor-Fiscal, 
se tiver;

c.  Cópia do formal de partilha com detalhamento do 
que cabe aos herdeiros;

d.  RG e CPF de todos os herdeiros.

Se inexistir inventário: 

a. Cópia da certidão de óbito;

b. Cópia da certidão de casamento do Auditor-Fiscal, 
se tiver;

c. Declaração de inexistência de bens com o nome de 
todos os herdeiros (assinatura com firma reconhecida 
de todos os herdeiros)

d. RG e CPF de todos os herdeiros.
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É possível habilitação de herdeiros após 
a inscrição do precatório ou RPV?

Para aqueles que não manifestarem inte-
resse no acordo, o juiz prosseguirá com a 
sentença de mérito, e o processo seguirá 
seu rito ordinário. Vale salientar que a juí-
za da 22ª Vara Federal de Belo Horizonte 
destacou que é prioridade o andamento 
do processo, tanto para auxiliar na inscri-
ção dos precatórios dos que aderirem ao 
acordo, quanto para prosseguir com uma 
decisão de mérito para aqueles que não 
aceitarem a proposta.
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