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Apresentação
A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional apresenta a cartilha das execuções do reajuste dos 28,86%, com o
objetivo de ampliar as fontes de informação disponibilizadas
aos filiados.
Neste material, o Jurídico traz esclarecimentos detalhados sobre as ações dos 28,86% dos filiados egressos da Secretaria da
Receita Federal, patrocinadas em sua origem pelo Unafisco
Sindical, posteriormente sucedidas pelo Sindifisco Nacional.
As informações aqui reunidas têm a finalidade de dirimir dúvidas frequentes e manter os interessados bem informados
sobre as ações. Além da situação de cada execução, a cartilha
aborda questões relativas aos procedimentos a serem adotados
para a habilitação dos herdeiros com relação a cumprimentos
de sentença/execução, porventura em curso ou na hipótese de
haver créditos inscritos ou em véspera de inscrição.
Atualmente, para a maior parte dos processos, houve a expedição de precatórios complementares, que são relativos aos
valores controversos – em regra, relacionados à diferença de
correção monetária pelo IPCA-e, após o julgamento do Recurso Especial 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal.
Paralelamente, há um trabalho constante junto ao Superior
Tribunal de Justiça para acompanhamento dos casos de acordos administrativos, ou seja, daqueles beneficiários que fizeram acordo administrativo e que o escritório adotou a tese de
cobrar a diferença da RAV não paga na ocasião. Atualmente, o
Sindifisco e o escritório patrono estão estudando as melhores
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estratégias para replicar o entendimento do STJ, que afastou
os efeitos da transação administrativa quanto às diferenças da
RAV, sobre a matéria nos processos em trâmite na Justiça Federal de Alagoas.
A Diretoria de Assuntos Jurídicos tem acompanhado de perto
a atuação do escritório contratado e investido esforços para
que os créditos que ainda permanecem em discussão sejam
brevemente inscritos para pagamento. O Sindifisco manterá
todos os envolvidos informados por meio dos canais de comunicação, especialmente o site (www. sindifisconacional.
org.br), por meio do Portal do Jurídico, e pelo telefone do Departamento Jurídico (61 3218-5200).
Vale ressaltar que os Auditores-Fiscais filiados ao Sindifisco
Nacional podem receber pelo WhatsApp informações atualizadas sobre as principais ações judiciais. Para isso, é preciso salvar nos contatos o número (61) 99921-0303 com o nome
“Jurídico Informa” e enviar uma mensagem com o nome
completo do filiado e a Delegacia Sindical a qual ele é vinculado. Esse novo meio de comunicação é apenas para que
os filiados recebam informações. Funciona como uma lista de
transmissão, em sentido único.
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Introdução
Promulgadas pela União no início de 1993, as leis nº 8.622 e
8.627 resultaram em aumento remuneratório restrito aos militares na ordem de 28,86%. O reajuste diferenciado feriu o
princípio 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, o que provocou a judicialização da questão.
Em razão disso, o Unafisco Sindical, que representava os interesses dos Auditores-Fiscais da Secretaria da Receita Federal,
propôs três ações coletivas (973486-0, 97637-2 e 9800089-0)
pleiteando a extensão do reajuste no percentual de 28,86% à
categoria. As ações foram ajuizadas na Justiça Federal de Alagoas, duas em 1997 e uma em 1998.
Ao julgar o Recurso Ordinário, em Mandado de Segurança
(RMS) 22.307-7/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o
reajuste dos militares deveria ser estendido 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%. A
decisão tornou judicialmente inconteste o direito dos servidores civis ao reajuste remuneratório.
Na sequência, foi editada a Medida Provisória nº 1.704, de 30
de julho de 1998, que estendia “aos servidores públicos civis
da Administração direta, autárquica 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 julgamento do Recurso Ordinário no Mandado
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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 pagamento do índice de 28,86%, reiterando, em seu art. 2º, a necessidade de compensação deste índice com os já aplicados em
decorrência 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 respectivos níveis, classe e padrão de cada cargo. O Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2014, reconheceu a aplicação direta e integral do percentual de 28,86% sobre a RAV, no
período de janeiro de 1993 a julho de 1999 (REsp. 1.318.315/AL).
Atualmente, a principal questão controversa para pagamento
dos créditos referente às ações dos 28,86% foi superada, com
o julgamento definitivo pelo STF acerca dos valores remanescentes, que, segundo a decisão, devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do IPCA-e (RE 870.947). Assim, estão
sendo adotadas as providências para pagamento dos valores
complementares.
Cabe destacar que a maioria dos exequentes já recebeu ao
menos parte de seu crédito. Com relação aos valores controversos, a elaboração dos cálculos já está em andamento, com
aproximadamente mil e trezentos cálculos finalizados. As planilhas serão disponibilizadas na área restrita do Portal do Jurídico para conhecimento do interessado.
No que se refere aos precatórios bloqueados, a Advocacia-Geral da União reiteradamente tem desistido dos recursos.
Nos casos de acordo, o escritório responsável entende que é
devida a cobrança da RAV não considerada para a transação
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administrativa. Sendo assim, esses processos serão impulsionados pelo escritório, pleiteando a inclusão dessa diferença
nos cálculos.
Por sua vez, nos casos de ação rescisória, os valores controvertidos somente serão pagos após o trânsito em julgado da
ação. A controvérsia se dá em razão do termo inicial da incidência de juros e de correção. O escritório responsável defende a tese segundo a qual são devidos desde o trânsito em
julgado da sentença dos embargos à execução (decisão rescindenda), enquanto a União defende ser a partir da citação
da rescisória.
Confira nesta cartilha da série Jurídico Responde as respostas às principais dúvidas sobre as ações do reajuste do índice
de 28,86%.

Diretoria de Assuntos Jurídicos
SINDIFISCO NACIONAL
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PERGUNTAS
E RESPOSTAS
1

Ainda é possível o ajuizamento de novas
execuções/cumprimentos de sentença do reajuste
dos 28,86% promovidas com base nos títulos
judiciais formados nas ações promovidas pelo
Unafisco Sindical?
Não é mais possível o ajuizamento de novos cumprimentos
de sentença/execução fundados nos títulos judiciais formados nas ações nº 973486-0, nº 97637-2 e nº 9800089-0, propostas pelo Unafisco Sindical, porque a pretensão executória
prescreveu.

2

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, do e-mail juridico@sn.org.br e do WhatsApp (61)
3218-5200. Os egressos da Secretaria da Receita Federal podem ainda se informar sobre os andamentos processuais pela
plataforma Seven, disponibilizada pelo escritório patrono.
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3

4

Como posso acessar a plataforma Seven para
consultar os andamentos do meu processo?
A plataforma Seven pode ser acessada pelo endereço eletrônico http://martorellisindifisco.seven.adv.br/. O login é o CPF
do interessado e a senha de acesso é a expressão “seven”.

Qual o valor aproximado dos créditos dos Auditores?
O valor do crédito de cada beneficiário dependerá de fatores
variados, sobretudo, data de ingresso na carreira, período requerido e reconhecido na ação judicial, período de incidência
de correção monetária e de juros moratórios, etc.
Os cálculos sempre são disponibilizados na área restrita do
site do Sindifisco Nacional para conhecimento e anuência do
filiado, antes do processamento do cumprimento de sentença/execução ou de aceite de proposta de acordo judicial.

5

Por que precatórios foram expedidos com bloqueio?
Há previsão para que haja o desbloqueio dos valores?
A expedição de precatório com status de bloqueado tem por
finalidade evitar a disponibilização imediata de valores ao beneficiário, em razão de haver impugnação pela União ou alguma incorreção que impeça o regular pagamento do crédito
ao interessado. O Judiciário entende pelo bloqueio quando há
recurso da União em andamento obstando o pagamento de
parte dos créditos. Os precatórios são comumente liberados
após o desfecho dos recursos ou após resolvido o problema
que ocasionou a constrição judicial.
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6

Como posso verificar se já houve a expedição
de precatório em meu nome e acompanhar sua
tramitação no Tribunal Regional Federal da 5ª
Região?
Para acompanhar a tramitação de seu precatório, basta acessar o portal do TRF-5 (https://rpvprecatorio.trf5.jus.br/? ou
http://portal.trf5.jus.br/cp/) e realizar consulta informando o
número do CPF.

7

A que se refere a parcela controversa? Como e
quando será paga?
A parcela controversa, em regra, se refere aos créditos devidos
com a correção monetária pelo índice do IPCA-e, após o julgamento do RE 870.947/SE pelo STF, em 3 de outubro de 2019.
O escritório patrocinador da execução iniciou os pedidos de
inscrição do crédito complementar. Desde janeiro de 2020, os
cálculos complementares estão sendo atualizados, já tendo
sido pagos diversos precatórios em 2021. O restante, em larga
medida, encontra-se provisionado para pagamento em 2022.
Por outro lado, evidentemente, em razão do cenário atual,
promovido pelas alterações constitucionais no regime de precatórios federais (EC 113/2021 e 114/2021), recomenda-se que o
interessado aguarde a disponibilização do calendário da Secretaria do Tesouro Nacional, que possivelmente ocorrerá ainda no início do primeiro semestre deste ano, para confirmar
quando haverá a liberação dos valores em seu favor.

13

8

Qual escritório está patrocinando os cumprimentos
de sentença/execução de que tratam a presente
cartilha?
Todos os cumprimentos de sentença/execução são patrocinados pelo escritório Martorelli Advogados, com acompanhamento constante da Diretoria de Assuntos Jurídicos.

9

Como os herdeiros de filiados falecidos no curso de
ambas as ações devem proceder para a habilitação
processual? Ainda há prazo? Há custos adicionais?
Os herdeiros de filiados falecidos poderão se habilitar em ambos os processos de execução, observados os prazos de prescrição. O contato deverá ser feito diretamente com o Escritório Martorelli, pelo e-mail habilitacao@martorelli.com.br ou
pelo telefone (82) 3217-8450.
A Diretoria de Assuntos Jurídicos, desde logo, sugere que os
herdeiros se preparem com a seguinte documentação:
Se houver inventário em andamento:
- Cópia da certidão de óbito;
- Cópia da certidão de casamento de Auditor-Fiscal, se houver;
- Cópia do termo de inventariante e das primeiras declarações
do inventário;
- RG e CPF de todos os herdeiros.
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Se o inventário já estiver encerrado:
- Cópia da certidão de óbito;
- Cópia da certidão de casamento de Auditor-Fiscal, se houver;
- Cópia do formal de partilha com detalhamento do que cabe
aos herdeiros;
- RG e CPF de todos os herdeiros.
Se inexistir inventário:
- Cópia da certidão de óbito;
- Cópia da certidão de casamento de Auditor-Fiscal, se houver;
- Declaração de inexistência de bens com o nome de todos
os herdeiros (assinatura com firma reconhecida de todos os
herdeiros);
- RG e CPF de todos os herdeiros.
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É possível habilitação de herdeiros após a inscrição
do precatório ou RPV?
Sim. Conforme o Código Civil, os herdeiros sucedem o falecido no que se refere ao direito de crédito inscrito em precatório ou em requisição de pequeno valor. Após a conclusão do
inventário judicial ou extrajudicial, os herdeiros devem entrar
em contato com o escritório Martorelli para obter orientações
sobre os procedimentos de habilitação e documentação.
Entretanto, deve-se observar o prazo de dois anos de inscrição. Depois desse prazo, os valores depositados e não sacados retornam aos cofres públicos, conforme previsão na Lei
nº 13.463/2017. Se os créditos retornarem aos cofres públicos,
orienta-se que os herdeiros entrem em contato diretamente
com o escritório para requerer a reexpedição dos valores com
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os herdeiros já habilitados.
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Quais são os descontos que incidem sobre os
valores a serem recebidos?
Quando do recebimento dos valores, existem os seguintes
descontos:
a.

Honorários advocatícios, no percentual de 3% do valor a ser
recebido, tendo em vista definição em Assembleia Nacional;
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b.

Contribuição previdenciária oficial, no percentual de 11%
sobre o valor principal;

c.

Imposto de Renda retido, com antecipação na fonte pela
instituição financeira, no percentual de 3% do valor a ser
recebido. Ademais, o valor deverá ser lançado na DIRF,
bem como a respectiva antecipação, para fins de apuração do imposto sobre a renda, considerando a natureza
de RRA.

Efeitos das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e
nº 114/2021 no recebimento dos valores
O Sindifisco Nacional está estudando, desde a promulgação das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 114/2021,
as implicações que podem ser geradas aos filiados, sobretudo àqueles cujos precatórios foram inscritos em 2021,
com base no regramento vigente à época.
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Ressalta-se que esse estudo tem sido desenvolvido, inclusive, pelos escritórios patronos das ações em trâmite.
Nesse sentido, é preciso esclarecer que, conforme o disposto
na Emenda Constitucional nº 114/2021, o pagamento de valores decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado,
em desfavor da Fazenda Pública, obedecerá uma ordem de
prioridade:
8º Os pagamentos em virtude de sentença judiciária de
que trata o art. 100 da Constituição Federal serão realizados na
seguinte ordem:
I - obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas no § 3º do art. 100 da Constituição Federal.
II - precatórios de natureza alimentícia cujos titulares,
originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60
(sessenta) anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da
lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei
como obrigação de pequeno valor.
III - demais precatórios de natureza alimentícia até o
valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como
obrigação de pequeno valor.
IV - demais precatórios de natureza alimentícia além
do valor previsto no inciso III deste parágrafo.
V - demais precatórios.
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O montante do precatório a ser liberado, a princípio, seria em
sua totalidade, uma vez que, em análise preliminar de ambos os textos, não houve a indicação de possibilidade de
parcelamento do crédito.
Evidentemente, em razão do cenário atual, que não é claro
a respeito das implicações dessas mudanças, recomenda-se
que o interessado aguarde a disponibilização do calendário
da Secretaria do Tesouro Nacional, que possivelmente ocorrerá ainda no início do primeiro semestre de cada ano, para
confirmar quando haverá a liberação dos valores.
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