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Apresentação
A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional, com
o objetivo de ampliar os recursos de informação aos seus filiados, apresenta a cartilha sobre a execução da Gratificação de
Incremento da Fiscalização e da Arrecadação (GIFA).
Neste material, o Jurídico traz esclarecimentos detalhados
sobre a ação ordinária, o andamento do cumprimento de
sentença e o acordo referente à GIFA, com foco nas dúvidas
frequentes dos exequentes, de forma a atualizá-los sobre os
acontecimentos e as providências dedicadas aos processos.
A Diretoria Jurídica acompanha regularmente a atuação dos
escritórios contratados para os cumprimentos de sentença/
execução.
O Sindifisco manterá todos os envolvidos informados por
meio dos canais de comunicação, especialmente o site
(www. sindifisconacional.org.br), através 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.
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Introdução
A Gratificação de Incremento da Fiscalização e da Arrecadação (GIFA), instituída pelo art. 4º da Lei nº 10.910/2004, consistia inicialmente num percentual de 45% sobre o maior vencimento básico dos cargos efetivos da carreira de Auditoria da
Receita Federal do Brasil, pago integralmente aos Auditores-Fiscais em atividade e igualmente estendido a todos aqueles
que se aposentaram com paridade garantida constitucionalmente, até o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Posteriormente, por meio da Medida Provisória nº 302/2006,
convertida na Lei nº 11.356/2006, o percentual da GIFA foi elevado a 95% aos que possuíam direto à integralidade da rubrica.
Na realidade, apesar de a GIFA estar supostamente vinculada
às atividades de fiscalização e arrecadação, a rubrica possuía
caráter genérico, isto é, era paga de forma indistinta aos integrantes em atividade da carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil em exercício no próprio órgão ou cedidos para
outros órgãos da administração. Logo, se paga de forma fixa
e indistinta a todos os Auditores, a GIFA é igualmente devida
nos mesmos parâmetros aos aposentados com paridade.
Diante disso, em 2006, o Unafisco Sindical propôs ação ordinária (processo nº 2006.34.00.010510-0), com o objetivo de garantir o respeito à paridade entre ativos, aposentados e pensionistas – e, consequentemente, o pagamento da diferença
da gratificação recebida pelos Auditores-Fiscais ativos no período de agosto de 2004 a agosto de 2008.
Após intenso embate judicial, em 4 de novembro de 2015, a
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1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1),
com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal no
Recurso Especial 572.052/RN, deu provimento ao recurso de
apelação interposto pelo Sindifisco Nacional, reconhecendo a
quebra da paridade constitucional entre ativos e aposentados
e condenando a União ao pagamento da diferença percentual
da rubrica correspondente ao período pleiteado.
Posteriormente, a União se valeu de inúmeros meios de impugnação. No entanto, a decisão transitou em julgado em 4
de abril de 2017, permitindo a promoção do cumprimento de
sentença do título.

Diretoria de Assuntos Jurídicos
SINDIFISCO NACIONAL
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PERGUNTAS
E RESPOSTAS
1

Quem pode participar do cumprimento de
sentença/execução da GIFA?
Podem participar da execução da GIFA os Auditores-Fiscais
egressos da Secretaria da Receita Federal que estivessem
aposentados com paridade no período compreendido entre
agosto de 2004 e agosto de 2008. Igualmente poderão participar do cumprimento de sentença/execução os pensionistas
de instituidores com paridade aposentados ou falecidos entre
agosto de 2004 e agosto de 2008.

Qual a discussão jurídica em torno da GIFA?
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A discussão jurídica sobre a GIFA se deu em razão da quebra
da paridade garantida até a EC n. 41/03, haja vista o pagamento de percentuais diferentes aos aposentados e pensionistas
em desatenção ao caráter genérico da rubrica.

Como fazer parte do cumprimento
de sentença/execução da GIFA?
Os aposentados e pensionistas com paridade poderão ingressar com o cumprimento de sentença contra a União,
tendo por base o título judicial formado no processo nº
2006.34.00.010510-0.
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O Departamento Jurídico faz a convocatória para os possíveis beneficiários, disponibilizando a documentação e orientações para a participação na ação no Sistema de Adesão às
Ações de Execução (SADE).
Caso algum filiado não tenha tido a disponibilidade da ação
no SADE, deverá entrar em contato com o Departamento Jurídico e confirmar se é beneficiário da ação pelo e-mail juridico@sn.org.br ou pelo telefone (61) 3218-5200.
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Qual o valor do crédito objeto do cumprimento
de sentença/execução?
O valor do crédito é variável, dependendo do período de gozo
do benefício previdenciário, seja aposentadoria ou pensão
por morte, no período entre agosto de 2004 e agosto de 2008.
Ressalta-se que após o envio da documentação pertinente
e do pagamento dos honorários contábeis, a planilha de cálculos contendo a informação do crédito do interessado será
disponibilizada na área restrita do site do Sindifisco Nacional
para ciência e anuência do filiado.

Existe rol de beneficiários do título judicial
coletivo formado na ação da GIFA?
A ação coletiva movida pelo Sindifisco Nacional teve, em sua
origem, em 2006, juntada de rol de beneficiários. Contudo,
devido à legitimidade extraordinária afeta às entidades sindicais, é prescindível a apresentação de rol de beneficiários,
uma vez que o sindicato defende a categoria como substitu-
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to processual e, de forma imediata, os interesses de todos os
Auditores-Fiscais. Assim, todos os filiados aposentados e seus
pensionistas com paridade poderão se beneficiar do título
executivo do Sindifisco, desde que observadas as condições
necessárias e a existência do direito individual para o cumprimento de sentença/execução da GIFA.
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O cumprimento de sentença/execução será
promovido pelo Sindifisco Nacional?
O cumprimento de sentença está sob o patrocínio do escritório Sérgio Bermudes Advogados, com acompanhamento
contínuo do Núcleo de Execuções e Acordos do Departamento Jurídico do Sindifisco Nacional.

Quais documentos devem ser enviados para
o cumprimento de sentença/execução?
Os filiados que desejarem promover o cumprimento de sentença/execução sob o acompanhamento do Sindifisco poderão acessar as informações sobre a documentação no SADE,
pelo Portal do Jurídico, no site do Sindifisco.
Após o preenchimento e a assinatura, a documentação será
analisada pelo Departamento Jurídico. Se estiver tudo correto, serão feitos os cálculos para que o escritório de advocacia
possa ajuizar as ações.
Importante informar que o pagamento para a realização dos
cálculos será feito por meio de desconto em contracheque.
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Há risco de honorários de sucumbência na fase de
cumprimento de sentença/execução?
Apesar de não haver mais possibilidade de impugnação do
mérito tratado na ação de conhecimento, todos os processos
judiciais envolvem riscos e variáveis, inclusive de custas sucumbenciais. Diante disso, a propositura do cumprimento de
sentença/execução deve estar em consonância com o teor do
título judicial. Se houver diferença entre valor apresentado e
aquele efetivamente devido, na proporção da diferença, haverá incidência de honorários sucumbenciais.
Em caso de desistência, dependendo da fase processual, também haverá ônus de sucumbência para os filiados.
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Qual a data limite para ajuizamento do
cumprimento de sentença?
A pretensão executória, nos termos da Súmula 150 do STF,
prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento, contado da data do trânsito em julgado. As ações de obrigação de
fazer em face da União possuem prazo prescricional de cinco
anos. Portanto, o mesmo prazo se aplica à pretensão executória. O trânsito em julgado na ação que veiculou a pretensão
relativa à GIFA ocorreu em 4 de abril de 2017. Dessa forma, o
prazo limite para o ajuizamento de cumprimento de sentença que tenha por objeto a percepção de valores oriundos do
título judicial coletivo é 3 de abril de 2022.
Em virtude desse cenário, o Sindifisco Nacional ajuizará ação
ordinária destinada à interrupção do prazo prescricional, o
que possibilitará a garantia do direito dos substituídos à exe13

cução do título da GIFA.
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Quem serão os beneficiários da proposta de acordo
da Advocacia-Geral da União referente à GIFA?
Inicialmente cabe informar que a proposta de acordo apresentada nos autos da ação originária da GIFA (2006.34.00.0105100) abrange somente os filiados que constaram no rol juntado
à época da ação.
Para os filiados que não constaram no rol da ação ordinária de
2006, e que já têm execução ajuizada, o sindicato tem buscado ampliar o acordo, considerando as tratativas com a AGU.
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Não fiz parte do rol da ação originária, então não
serei beneficiário do acordo?
Inicialmente, não. Porém, o escritório de advocacia responsável pela condução dos cumprimentos de sentença/execução
contatou a AGU para tratar da possibilidade de ampliação do
acordo, na tentativa de incluir todos os exequentes, uma vez
que o título executivo não restringiu seus efeitos aos beneficiários que constaram na lista. Sobre isso, o Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento favorável à tese segundo a qual
o Sindifisco atua como substituto processual. Portanto, o direito reconhecido na ação coletiva seria estendido para todos
aqueles que preencherem os requisitos constantes no título
executivo, inclusive os integrantes da categoria que não constavam na listagem apresentada na ação originária.
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O título judicial formado no processo
n. 2006.34.00.027002-1 alcança os Auditores-Fiscais
que estavam em atividade antes da EC n. 41/2003?
Não. O título judicial coletivo reconheceu o direito à paridade
e a percepção das diferenças percentuais referentes à GIFA
apenas aos aposentados e pensionistas que no interstício
entre agosto de 2004 e junho de 2008 estavam em gozo do
benefício correspondente, porém receberam a rubrica em
percentual menor do que os Auditores-Fiscais que estavam
em atividade.
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Diante do falecimento do Auditor-Fiscal, quem terá
direito a receber o valor da GIFA?
Na hipótese de falecimento do Auditor-Fiscal, ativo ou aposentado, por sucessão o direito ao crédito se transfere aos herdeiros que poderão requerer o ajuizamento do cumprimento de sentença ou, caso esse já esteja em curso (falecimento
após o ajuizamento), suas habilitações.
O Sindifisco Nacional disponibiliza aos herdeiros dos Auditores-Fiscais e seus pensionistas uma plataforma desenvolvida
exclusivamente para facilitar o ingresso em ações judiciais
(https://www.sindifisconacional.org.br/execucoes).
Nela, os herdeiros e demais interessados não filiados poderão
ler as cartilhas para verificar as ações judiciais das quais podem participar.
Os documentos para habilitação dos herdeiros nos cumprimentos de sentença, serão disponibilizados pelos escritórios
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de advocacia, por meio de canais exclusivos de atendimento dos escritórios de advocacia. A comunicação direta com
os escritórios de advocacia patronos proporciona redução no
tempo de processamento das informações. Os beneficiários
poderão contatar o Departamento Jurídico para orientações
gerais, em seguida, serão encaminhados para atendimento
junto aos escritórios responsáveis para análise e disponibilização de documentos. Desde logo, a sugestão é que os herdeiros se adiantem e reúnam a seguinte documentação:
Se houver inventário em andamento:
a. - Cópia da certidão de óbito;
b. - Cópia da certidão de casamento de Auditor-Fiscal, se tiver;
c. - Cópia do termo de inventariante e das primeiras declarações 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 de 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 de 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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Estou recebendo correspondências de escritórios
para promover o cumprimento de sentença/
execução. O que devo fazer?
O Sindifisco Nacional não autoriza nenhum escritório a contatar os seus filiados para oferecer serviços relativos ao título
judicial da GIFA. Todas as tratativas são realizadas com intermediação do Departamento Jurídico da entidade.
Além disso, o Sindifisco Nacional já possui contrato firmado
com renomados escritórios de advocacia para a promoção
desse cumprimento de sentença/execução e com honorários
de êxito negociados em valores módicos.
Para que seja estabelecido contrato com algum escritório, a
Diretoria Jurídica promove criteriosa análise das condições
técnicas e estruturais dos prestadores de serviços advocatícios, especialmente porque, em cumprimento de sentença/
execução, são necessários todos os cuidados possíveis, pois
existe o risco de sucumbência a ser suportado pelo filiado, e
não pelo escritório. Ademais, condutas desse tipo ofendem
o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do
Brasil, uma vez que é expressamente vedado o uso de mala
direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de
publicidade com o intuito de captação de clientela..
O Sindifisco Nacional orienta aos seus filiados que ignorem as
propostas de qualquer escritório que não tenha sido contratado pela entidade.

17

15

Como serei informado sobre os desdobramentos
processuais do cumprimento de sentença/
execução da GIFA?
O Sindifisco Nacional possui inúmeros canais de informação
e relacionamento com seus filiados, ressaltando que as informações mais relevantes são noticiadas nesses canais, dos
quais se destacam o site da entidade e o WhatsApp institucional (61) 3218-5200.
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