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Apresentação
A Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindifisco Nacional, com
o objetivo de ampliar os recursos de informação para os seus
filiados, apresenta a cartilha 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 SINDIFISP/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, a cartilha aborda questões relativas aos procedimentos a serem adotados para a habilitação dos herdeiros, bem como esclarece pontos acerca 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
demandas judiciais pendentes há décadas.
A Diretoria Jurídica 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 satisfatório para todos os filiados.
O Sindifisco manterá todos os envolvidos informados por
meio dos canais de comunicação, especialmente o site (www.
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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, provocando a judicialização da questão.
Ao julgar o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
(RMS) 22.307-7/DF, o STF decidiu que o reajuste dos militares
deveria ser estendido aos demais servidores públicos e que as
Leis nº 8.622/1993 e nº 8.627/1993 concederam revisão geral de
vencimentos, da ordem de 28,86%. No entanto, deveriam ser
compensados, em cada caso, os percentuais de reajuste eventualmente deferidos por força de reposicionamento funcional
pela própria Lei nº 8.627/1993 (Súmula Vinculante 51). A decisão tornou judicialmente inconteste o direito dos servidores
civis ao reajuste remuneratório, 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 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
de Segurança nº 22.307-7/DF, com a explicitação contida no
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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 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, visando
ao reajuste de 28,86%. Apesar de terem o mesmo escopo, os
processos têm obtido resultados singulares quanto ao período pleiteado, quanto aos respectivos beneficiários e quanto
às parcelas remuneratórias sobre as quais o reajuste 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.
Atualmente, o Sindifisco Nacional, por congregar os Auditores-Fiscais da Receita Federal, com direito de representação
tanto dos egressos da Secretaria da Receita Federal quanto da
Secretaria da Receita Previdenciária, assumiu a legitimidade
processual em todas as ações sobre a matéria 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 SIN10

DIFISP/MG, que participam das ações coletivas tratadas nessa
cartilha, deverão ter atenção para identificar se são litispendentes, isto é, se integram, simultaneamente, execuções com
idêntica finalidade promovidas por outra entidade.
Confira nesta cartilha da série Jurídico Responde esclarecimentos sobre as principais dúvidas acerca das ações do reajuste do índice de 28,86%.

Diretoria de Assuntos Jurídicos
SINDIFISCO NACIONAL
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Beneficiários Egressos da Secretaria da Receita
Previdenciária
28,86% SINDIFISP/SP
O título judicial formado na ação ordinária nº 000011829.1996.403.6100, que pleiteou o reajuste de 28,86% para o
período compreendido entre janeiro de 1993 e julho de 1999,
data da reestruturação da carreira com a Medida Provisória
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 incontroversos 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 entende 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 96.021.9990 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 janeiro 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 exequentes. O processo ainda aguarda o julgamento definitivo dos
embargos à execução ofertados pelo INSS (2003.38.00.0562317), nos quais a AGU vinha demonstrando interesse na propositura de um acordo.
Durante audiência realizada em junho de 2020, o procurador
responsável apresentou nova proposta de acordo feita pelo
INSS com parâmetros mais benéficos que a anterior. O atual acordo observa o Decreto nº 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, conforme foi noticiado pelo Sindifisco.
Atualmente, o Sindifisco Nacional, por meio da Delegacia Sindical de Belo Horizonte, tem se empenhado em realizar consulta a cada um dos exequentes, para que manifestem se têm
interesse no acordo ofertado pela autarquia. Essa adesão é o
passo inicial para que a AGU confeccione e apresente os cálculos para anuência e finalização do acordo.
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É importante ressaltar que um pequeno grupo de Auditores-Fiscais filiados ao antigo SINDIFISP/MG está contido em execuções em nome de vários filiados (plúrimas), propostas pela
antiga entidade estadual que foi incorporada ao Sindifisco
Nacional. Os beneficiários dessas ações poderão obter informações sobre os processos junto ao Departamento Jurídico
pelo WhatsApp institucional: (61) 3218-5200.
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PERGUNTAS
E RESPOSTAS
1

Ainda há tempo para novos exequentes ingressarem
nas execuções do reajuste dos 28,86% promovidas
pelos antigos SINDIFISP/SP e SINDIFISP/MG?
Não é mais possível o ajuizamento de novos cumprimentos
de sentença fundados nos títulos judiciais obtidos por ambos
os sindicatos estaduais, haja vista o transcurso de mais de
cinco anos desde a data de trânsito em julgado das ações de
conhecimento propostas (16 de junho de 2000 e 23 de junho
de 1999).

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 dos seguintes canais de informação: site (www.sindifisconacional.org.br), e-mail (juridico@
sn.org.br) e WhatsApp institucional (61 3218-5200). Ressalte-se
que as informações mais relevantes da tramitação processual
são veiculadas em formato de notícias no site do sindicato.
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3

Que escritório está patrocinando os cumprimentos
de sentença/execução de que tratam 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.

4

5

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

Qual a situação processual da execução dos 28,86%
promovida pelo antigo SINDIFISP/SP?
Após o acordo firmado em audiência de conciliação na 10ª
Vara Federal de São Paulo, a Procuradoria do INSS apresentou memórias de cálculos individuais de todos os exequentes. Embora os cálculos não tenham se apresentado conforme os parâmetros acordados em audiência, o escritório
optou pela concordância parcial, recepcionando-os como
incontroversos, para evitar o atraso na inscrição para pagamento em 2021. Em julho de 2020, foram expedidos os precatórios referentes aos valores incontroversos de todos os
16

exequentes que ainda se encontram vivos, excetuados aqueles que fizeram acordo administrativo ou sofreram alegação
de litispendência por parte do ente público (99 exequentes,
sendo que apenas 20 deles aguardam providências, por parte dos interessados, no fornecimento de documentos para
saneamento das pendências).

6

Por que os precatórios foram expedidos com
bloqueio? Há previsão para que haja o desbloqueio
dos valores?
Apesar da efetivação da inscrição dos requisitórios, eles permanecem com o levantamento dos valores bloqueados, mesmo
diante do retorno dos cálculos, sem impugnação pelo INSS, da
Contadoria Judicial à 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de
São Paulo. Desta forma, a expectativa é que haja o desbloqueio
dos valores o mais breve possível, considerando que não persistem, atualmente, razões para manutenção da constrição para
levantamento dos créditos pelos beneficiários.

7

Como posso verificar se já houve a expedição de
precatório dos valores incontroversos em meu nome
e acompanhar sua tramitação no Tribunal Regional
Federal da 3ª Região?
Para acompanhar a tramitação de seu precatório incontroverso basta acessar o portal do TRF-3 (http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaReqPag) e realizar consulta através
do número do seu CPF.
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8

Porque 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 morte impede os procedimentos para inscrição 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 herdeiros, que
deverá ser deduzido mediante distribuição de execução de
sentença individual por dependência a esta lide”, com vistas a
evitar qualquer tumulto processual.

9

Como ficará a situação da parte tida por
controversa?
Os valores correspondentes à parte controversa, que é aquela sobre a qual ainda paira discussão jurídica, permanecerão
sendo discutidos nos autos da execução coletiva e em sede
recursal pelo escritório responsável. A disputa que permanece
nos autos é fruto de uma pequena diferença entre os valores
incontroversos apresentados nos cálculos da AGU, o solicitado
pelo Sindifisco Nacional por meio dos cálculos elaborados por
perito contratado e uma pequena parcela que foi considerada
equivocadamente prescrita pelo TRF-3 e ainda está pendente
de julgamento de recurso.
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10

11

Qual a situação processual da execução dos 28,86%
promovida pelo antigo SINDIFISP/MG?
Os Auditores-Fiscais egressos da Secretaria da Receita Previdenciária, que, à época do ajuizamento da ação dos 28,86%,
eram filiados ao SINDIFISP/MG, estão entre os mais de treze
mil filiados que tiveram precatórios e requisições de pequeno
valor (RPV) inscritos no primeiro semestre de 2021, para pagamento em 2022. Cabe destacar que o acordo e os resultados
favoráveis obtidos aos exequentes são fruto de intenso esforço realizado pelo Diretoria de Assuntos Jurídicos em conjunto
com a diretoria da Delegacia Sindical de Belo Horizonte e o
escritório Mota & Advogados Associados, que após inúmeras
tratativas junto à Procuradoria, conseguiram equalizar parâmetros mais benéficos e satisfatórios.

O que ocorrerá aos exequentes que não manifestarem
interesse no acordo ofertado pela AGU?
Para aqueles que não manifestarem interesse no acordo, o
juízo 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 o andamento do processo é prioridade, tanto
para auxiliar na inscrição tempestiva 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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12

Qual a orientação do Sindifisco Nacional para os
possíveis litispendentes nas ações dos antigos
SINDIFISP/SP e SINDIFISP/MG?
Na hipótese de o interessado filiado do Sindifisco Nacional
figurar em diferentes cumprimentos de sentença/execução
com a mesma finalidade de perceber os valores retroativos
referentes ao reajuste de 28,86% promovidos por entidades
diferentes, por cautela, dever-se-á confirmar com ambas as
entidades a situação de duplicidade e analisar em qual dos
processos deseja continuar, bem como comunicar a desistência à entidade responsável pelo outro processo. Tal medida é
importante porque reduzirá o risco de condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do filiado.
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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?
Os documentos para habilitação dos herdeiros nos cumprimentos de sentença serão disponibilizados pelos escritórios
de advocacia, por meio de canais exclusivos de atendimento. 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 e, 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:
- Cópia da certidão de óbito;
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- 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.
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. Observado o Código Civil, os herdeiros sucedem o falecido no que se refere ao direito de crédito inscrito em precatório
ou em RPV. Após a conclusão do inventário judicial ou extrajudicial, os herdeiros devem entrar em contato com o Departamento Jurídico para obter orientações sobre os procedimen-
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tos de habilitação, documentação e contato com o patrono da
causa. Entretanto, deve-se observar o prazo de dois anos de
inscrição, posto que após esse prazo, os valores depositados e
não sacados retornam aos cofres públicos. Se os créditos retornarem aos cofres públicos, orienta-se que os herdeiros se
orientem junto aos escritórios patronos para requerer a reexpedição dos valores com os herdeiros já habilitados.
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