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Apresentação

 
A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional apre-
senta a cartilha das execuções da diferença de reajuste dos 
3,17% com o objetivo de oferecer e ampliar os recursos de in-
formação aos seus filiados.

Neste material, são apresentados esclarecimentos detalhados 
sobre todas as ações patrocinadas pelo Sindifisco Nacional, 
tanto da Secretaria da Receita Federal quanto da Secretaria 
da Receita Previdenciária, que hoje integram a carreira de Au-
ditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. As informações aqui 
reunidas têm a finalidade de dirimir dúvidas frequentes e 
manter os Auditores-Fiscais informados sobre as ações.

Além da situação de cada execução, a cartilha aborda ques-
tões relativas aos procedimentos de acordo, uma possibili-
dade aberta pela União com o objetivo de otimizar e poupar 
recursos, numa perspectiva de finalizar demandas judiciais 
pendentes há décadas.

A diretora tem acompanhado de perto a atuação do escritório 
contratado e investido esforços para que o procedimento de 
acordo iniciado junto à Advocacia-Geral da União seja satisfa-
tório para os filiados que aderirem aos seus termos (MS 4151). 

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 
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Nacional podem receber pelo WhatsApp informações atua-
lizadas sobre as principais ações judiciais. Para isso, é preci-
so 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 vin-
culado. 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

Em janeiro de 1995, com a implantação do Plano Real, a União 
reajustou a remuneração dos servidores públicos federais em 
percentual menor do que o devido, em completa desatenção 
às disposições da Lei nº 8.880/1994. Em vez de aplicar o per-
centual de 25,24%, referente ao Índice de Preços ao Consumi-
dor Real (IPC-R) aferido entre julho de 1994 e dezembro de 
1994, reajustou apenas em 22,07%, portanto, menor em 3,17%.

O valor de reajuste residual no percentual de 3,17%, segundo 
interpretação do Superior Tribunal de Justiça, é devido para 
os Auditores-Fiscais egressos da Secretaria da Receita Federal 
até a data de vigência da Medida Provisória nº 1.915, de junho 
de 1999, que promoveu a reestruturação da Carreira de Audi-
toria do Tesouro Nacional. Para os Auditores-Fiscais oriundos 
da Secretaria da Receita Previdenciária, o título judicial pode 
limitar-se a julho de 1999 ou a dezembro de 2000, variando 
se houve aumento salarial com a reestruturação da carreira, 
também promovida pela MP 1.915/99, até a implantação em 
folha do reajuste residual pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social, por determinação judicial, ocorrida em janeiro de 2001.

Atualmente, o Sindifisco Nacional, por congregar os Audito-
res-Fiscais da Receita Federal do Brasil, com legitimidade de 
representação tanto dos egressos da Secretaria da Receita Fe-
deral quanto da Secretaria da Receita Previdenciária, é suces-
sor processual em todas as ações sobre a matéria.

Foram incluídos os processos ajuizados pelos Sindicatos dos 
Fiscais de Contribuições Previdenciárias dos Estados e da Fe-
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deração Nacional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias.

Os interessados que sejam filiados ao Sindifisco Nacional, es-
pecialmente os egressos da Secretaria da Receita Previden-
ciária, deverão estar atentos para que não sejam litispenden-
tes. Isto é, devem observar se integram, simultaneamente, 
processo executivo com mesma finalidade promovido por 
outra entidade.

Confira nesta cartilha da série Jurídico Responde respostas às 
principais dúvidas sobre as ações do reajuste do índice de 3,17%.

Diretoria de Assuntos Jurídicos

SINDIFISCO NACIONAL
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Ações patrocinadas pelo Sindifisco 
Nacional - 3,17%
Em função da junção das entidades representativas da car-
reira dos Auditores-Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Na-
cional é responsável, como sucessor processual, por inúmeras 
ações judiciais com objetivo de incumbir à União o pagamen-
to da  diferença do percentual de 3,17% do reajuste da remu-
neração dos servidores públicos federais, em decorrência do 
Plano Real.

Existem cinco ações principais sobre o tema sob responsabi-
lidade do Sindifisco Nacional: Mandado de Segurança 3901, 
Mandado de Segurança 4151, Mandado de Segurança 6209 
e duas ações ordinárias (AO) ajuizadas, sucessivamente, em 
2000 e 2003. No entanto, a pretensão executória destes títulos 
já prescreveu, razão pela qual o sindicato está trabalhando para 
que ocorra o trânsito em julgado de outras ações sobre o as-
sunto, destinadas a abarcar os novos interessados.

É válido ressaltar que um pequeno grupo de Auditores-Fis-
cais, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio 
Grande do Sul, faz parte de ações propostas por entidades es-
taduais que foram incorporadas ao Sindifisco Nacional. Esses 
filiados poderão obter informações sobre os processos junto 
ao Departamento Jurídico, pelo WhatsApp institucional (61) 
3218-5200.

Beneficiários Egressos da Secretaria da Receita Federal

Os egressos da Secretaria da Receita Federal que ingressa-
ram na carreira antes da reestruturação promovida pela MP 
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1.195/99 possuem direito ao resíduo dos 3,17%. Nesse sentido, 
destacam-se quatro ações judiciais: o Mandado de Segurança 
3901, o Mandado de Segurança 6209 e as ações ordinárias pro-
postas no ano 2000 (processo nº 200034000185478) e no ano 
de 2003 (processo nº 200334000121361).

O MS 3901, impetrado originariamente pelo Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, em 8 de março 
de 1995, pleiteou o reajuste de 3,17% incidente sobre o total da 
remuneração, provento ou pensão dos integrantes da catego-
ria, a partir da data da impetração até a data da reestruturação 
da carreira (julho de 1995 a julho de 1999). O MS 6209, impe-
trado pelo Unafisco Sindical, em 9 de março de 1999, pleiteou 
a implementação do reajuste de 3,17% a partir da data de sua 
impetração. Beneficiou a obrigação de fazer a implementa-
ção em abril de 2000.

A ação ordinária ajuizada pelo Unafisco Sindical no ano de 
2000 abarcou o período de janeiro de 1995 até a data da rees-
truturação da carreira pela MP 1.915/99.

Contudo, o reconhecimento judicial limitou a incidência do 
percentual ao vencimento básico, excluindo do reajuste as 
demais parcelas remuneratórias.

A ação ordinária ajuizada no ano de 2003 pelo Unafisco Sindi-
cal era limitada por decisão judicial ao período entre abril de 
1998 e julho de 1999. Por ser ação ordinária, observou o quin-
quênio anterior ao ajuizamento.

Beneficiários Egressos da Secretaria da Receita Previdenciária

Os egressos da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) que 
ingressaram na carreira antes da reestruturação promovida 
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pela MP 1.195/99 também têm direito ao resíduo dos 3,17%. A 
eles se aplica o título judicial formado no MS 4151, impetrado 
pela Federação Nacional dos Fiscais de Contribuições Previ-
denciárias (Fenafisp), em 21 de julho de 1995, que pleiteou a 
diferença de reajuste no percentual de 3,17%. O período consi-
derado está compreendido entre a data da impetração do MS 
até julho de 1999, data da reestruturação da carreira com a MP 
1.915/99, ou de julho de 1995 a dezembro de 2000, visto que a 
implementação para alguns ocorreu em janeiro de 2001.

Atualmente, cerca de seis mil Auditores-Fiscais oriundos da 
SRP podem se beneficiar do título judicial formado no MS 
4151. A execução começou em 2001, sendo desmembrada em 
222 processos, com 25 exequentes em cada um.
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Ainda há tempo para ingressar nas execuções da 
diferença de reajuste dos 3,17%?

Não há mais possibilidade de ingresso na execução, pois, pas-
sados mais de cinco anos do trânsito em julgado, a pretensão 
executória prescreveu para os títulos judiciais já existentes em 
favor da categoria.

Quem pode se beneficiar das ações judiciais sobre 
os 3,17% atualmente sucedidas pelo Sindifisco 
Nacional?

O Sindifisco Nacional congrega os Auditores-Fiscais da Recei-
ta Federal do Brasil egressos tanto da Secretaria da Receita 
Federal, quanto da Secretaria da Receita Previdenciária. Todos 
os filiados podem pleitear a execução de créditos reconheci-
dos nas ações judiciais sucedidas pelos ex-Sindifisps estadu-
ais e pela extinta Fenafisp, conforme sua lista de beneficiários. 
Convém ressaltar que, a legitimidade extraordinária foi pos-
terior ao ajuizamento das ações, motivo porque, em tese, o 
direito é restrito aos beneficiários constantes no rol originário 
da ação. Recomenda-se consultar o Departamento Jurídico 
sobre a condição de beneficiário na execução de alguma das 
ações em questão.
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Qual a situação processual do MS 4151?

Após a proposta de acordo ofertada pela AGU com o deságio 
de 20% sobre o valor do crédito, foram criados 19 lotes para 
melhor organização dos trabalhos. A posição do filiado em 
determinado lote utilizou como critério a regularização da 
documentação quando da adesão ao acordo no Sistema de 
Adesão às Ações de Execução (SADE), bem como a inexistên-
cia de processos com o mesmo objeto e período do MS 4151.

Aos litispendentes, ou seja, exequentes em outra ação com o 
mesmo objeto junto a outra entidade, o escritório está crian-
do novos lotes conforme são homologadas as desistências 
nos processos em duplicidade. Em sequência, os termos de 
adesão ao acordo são protocolados pela AGU para fins de efe-
tividade do mesmo.

Qual a situação processual do MS 3901?

Os 160 processos executivos do título formado no MS 3901, ini-
ciados em agosto de 2012, estão sobrestados até a decisão do 
recurso ajuizado pelo Sindifisco contra a decisão extintiva da 
execução, proferida em 2019. O antigo relator entendeu pela 
duplicidade da coisa julgada no MS 6209. 

No entanto, em outubro de 2021, o STJ fixou entendimento 
favorável à categoria, superando a extinção das execuções, 
afastando a duplicidade da coisa julgada.

Assim, a expectativa é de que, transitando em julgado os em-
bargos à execução, seja viável a expedição das requisições de 
pagamento em favor dos exequentes.
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Qual a situação processual da Ação Ordinária (AO) 
de 2000?

Os cumprimentos de sentença/execuções do título judicial 
formado na AO de 2000, ajuizados em fevereiro de 2017, en-
contram-se em fase avançada e já contam com manifestação 
parcial da União com os cálculos apresentados. No entanto, a 
migração dos autos processuais físicos para o ambiente virtu-
al tem retardado a decisão definitiva.

Esta ação, singularmente, possui uma pecualiaridade: o títu-
lo executivo reconheceu devido o pagamento do reajuste tão 
somente sobre o vencimento básico, contrariando o entendi-
mento pacífico sobre a incorporação da rubrica.

Em vista disso, o Sindifisco Nacional ajuizou ação rescisória, 
atualmente em trâmite no STJ, com vistas ao reconhecimen-
to do direito de incidência da diferença do reajuste dos 3,17% 
sobre a RAV. O STJ proferiu decisão favorável baseada nos 
precedentes da Corte Superior. Após o trânsito em julgado, o 
Sindifisco Nacional oportunizará a execução complementar 
(3,17% sobre a RAV) para os beneficiários desta ação.

Qual a situação processual da Ação Ordinária (AO) 
de 2003?

Os cumprimentos de sentença/execuções do título judicial 
formado na AO de 2003, ajuizados em fevereiro de 2017, po-
dem ser acompanhados diretamente com o Departamento 
Jurídico, considerando que alguns encontram-se em fase de 
liquidação dos valores, ao passo que outros estão em fase 
mais avançada.
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Recomenda-se consultar o Departamento Jurídico sobre a si-
tuação do processo.

Qual o valor aproximado dos créditos dos 
exequentes?

O valor do crédito de cada beneficiário dependerá de fatores 
variados, sobretudo, data de ingresso na carreira, período re-
querido na ação judicial, período de incidência de correção 
monetária e de juros moratórios, entre outros. Os cálculos do 
valor a ser executado sempre são disponibilizados na área res-
trita do site do Sindifisco Nacional para conhecimento e anu-
ência do filiado antes do processamento do cumprimento de 
sentença/execução ou de aceite de proposta de acordo judicial.

Qual é a orientação do Sindifisco Nacional para os 
possíveis litispendentes?

Na hipótese de figurar em diferentes cumprimentos de sen-
tença/execução referentes ao reajuste de 3,17% promovidos 
por entidades diferentes, por cautela, o filiado deverá con-
firmar com ambas as entidades a situação de duplicidade e 
analisar em qual dos processos deseja continuar. Depois, co-
municar a desistência a uma das entidades. Tal medida redu-
zirá o risco de condenação em honorários sucumbenciais em 
desfavor do filiado.
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9
Como devem proceder com a habilitação processual 
os herdeiros de filiados falecidos no curso da ação? 
Ainda há prazo? Há custos adicionais?

Existem dois momentos para a habilitação dos herdeiros para 
recebimento do crédito, que são:

- ajuizamento da ação de cumprimento de sentença em 
nome do espólio; ou

- habilitação no curso da ação de cumprimento de sentença 
quando o falecimento do Auditor ou pensionista ocorrer du-
rante a ação.

O Sindifisco Nacional disponibiliza aos herdeiros dos Audito-
res-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 po-
dem participar.

Os documentos para habilitação dos herdeiros nos cumpri-
mentos de sentença, serão disponibilizados pelos escritórios 
de advocacia, por meio de canais exclusivos de atendimen-
to 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 disponibiliza-
ção de documentos. Desde logo, a sugestão é que os herdei-
ros 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 de Auditor-Fiscal, se tiver;
c.  - Cópia do termo de inventariante e das 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 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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Qual o valor do crédito objeto do cumprimento de 
sentença/execução?

O valor do crédito é variável dependendo do valor percebido 
pelo Auditor-Fiscal no período da ação. Assim, o cálculo do 
crédito é apurado considerando o histórico da remuneração 
indicado nas fichas financeiras. Os cálculos do crédito para 
pensionistas também seguem a mesma regra, isto é, consi-
deram o valor da remuneração do instituidor do benefício de 
pensão por morte no período correspondente.

Qual escritório está patrocinando o cumprimento de 
sentença/execução?

Os cumprimentos de sentença/execução são patrocinados, 
em sua maior parte, pelo escritório Mota & Advogados Asso-
ciados. O cumprimento do título judicial obtido pelo ex-Sin-
dafisp-PE está sendo patrocinado pelo escritório Martorelli e 
Gouveia Advogados, atualmente, em fase final de tramitação, 
com 20 precatórios inscritos. Todos os cumprimentos de sen-
tença/execução patrocinados por escritórios são acompanha-
dos pela Diretoria de Assuntos Jurídicos.

Qual o valor de honorários advocatícios e quando 
deverá ser pago?

O filiado que concordou com o patrocínio de seu cumprimen-
to de sentença/execução pelo escritório Mota & Advogados 
Associados deverá arcar com os honorários advocatícios em 
percentual variável entre 5% e 8% sobre o valor total do crédito 
exequendo, dependendo do título judicial.
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É possível a habilitação de herdeiros após a 
inscrição do precatório ou RPV?

Sim. Observadas as regras sucessórias contidas no Código Ci-
vil, os herdeiros sucedem o falecido no que se refere ao di-
reito de crédito inscrito em precatório ou em requisição de 
pequeno valor (RPV). Após a conclusão do inventário judicial 
ou extrajudicial, os herdeiros devem entrar em contato com o 
Departamento Jurídico para obter orientações sobre os pro-
cedimentos de habilitação, documentação e contato com o 
patrono da causa. Entretanto, é importante observar o prazo 
de dois anos de inscrição, já que, após esse prazo, os valores 
depositados e não sacados retornam aos cofres públicos. Se 
os créditos retornarem aos cofres públicos, a orientação é 
buscar informações junto ao Departamento Jurídico para re-
querer a reexpedição dos valores, com os herdeiros já na con-
dição de habilitados.

Há risco de honorários de sucumbência na fase de 
cumprimento de sentença/execução?

Em regra, todos os processos judiciais envolvem riscos e variá-
veis, inclusive de custas sucumbenciais. Por isso, apesar de ha-
ver decisão de mérito favorável, mantém-se cautelosa análise 
técnica também na fase de cumprimento de sentença.

Igualmente, sublinha-se que em caso de desistência, depen-
dendo da fase processual, também haverá ônus de sucum-
bência para os filiados.






