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CARTA 0102/2021 JURÍDICO/DEN 

 

Brasília, 05 de agosto de 2021. 

 

 

Assunto: Ação RGPS – Última Chamada 

 

 

 

Senhor (a) filiado (a), 

 

 

O SINDIFISCO NACIONAL – Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da 

Receita Federal do Brasil realiza a última chamada para a execução do reajuste 

pelo índice do RGPS, tendo em vista a possibilidade de PRESCRIÇÃO do título 

judicial obtido na Ação Ordinária n. 2008.83.00.018257-5, que tramitou na 

21ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, na qual o(a) senhor(a) é beneficiário. 

A ação em referência reconheceu o direito ao reajuste de pensões e proventos de 

aposentadoria, pelo índice do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e 

beneficia somente os pensionistas e aposentados SEM paridade, que já estavam 

nessa condição a partir de 1º de janeiro de 2004, em razão da última alteração dos 

artigos 1º e 2º, da Lei n. 10.887/2004 (EC n. 41/2003) até 2008, quando ocorreu o 

correto reajuste dos proventos e pensões pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

Diante do trânsito em julgado favorável, o Sindifisco Nacional, por reiteradas vezes, 

comunicou os beneficiários para a possibilidade de adesão à execução do título, que 

será patrocinada pelo escritório Martorelli Advogados. Aos interessados que 

optarem pela execução, será necessário o envio dos seguintes documentos: 
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a. Procuração assinada (sem necessidade de reconhecimento de firma) – 

anexo a esta; 

b. Termo de autorização para consignação dos cálculos e destacamento de 

honorários de êxito - anexo a esta; 

c. Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) e comprovante de residência; 

d. Se portador de doença grave, laudo médico atualizado. 

 

Sobre os descontos devidos sobre o crédito executado, a título de honorários de 

êxito, o filiado arcará com 6% (seis por cento) incidentes sobre o valor bruto 

recebido, devidos apenas após o recebimento do requisitório de pagamento (RPV 

ou precatório), ou, ainda, por meio de destacamento de honorários nos próprios 

autos, esclarecendo-se, por oportuno, que os referidos 6 % assim se compõem: 5 

% (cinco por cento) serão devidos ao escritório de advocacia contratado; e 1% 

(um por cento) será devido ao Fundo de Execução do SINDIFISCO NACIONAL, 

conforme decisão assemblear. Fica desde já alertado que esses valores de 

honorários valem apenas para os filiados que permanecerem nessa condição 

durante todo o transcurso da ação de execução. Caso haja a desfiliação no curso 

da ação, esses percentuais serão majorados. 

 

Quanto aos custos para a elaboração dos cálculos, o SINDIFISCO NACIONAL 

contratou a empresa Soluciona Contabilidade ME, condicionado à prévia 

concordância do filiado para a realização do serviço, por meio da assinatura do 

termo de autorização anexo, custo esse que se dará mediante desconto em folha, 

no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). 

 

Caso queira dar prosseguimento à esta execução, será necessário o envio dos 

documentos acima solicitados, impreterivelmente, até o dia 12 de agosto de 

2021, tendo em vista a proximidade do término do prazo prescricional da 

ação. 
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A totalidade dos documentos listados na presente missiva deverá ser encaminhada 

por meio do e-mail: doc.execucao@sindifisconacional.org.br. 

 

Quanto mais rápido enviar a documentação, mais rápido será proposta a execução, 

objetivando agilizar o recebimento dos valores. 

 

Importante, também, informar que, se o (a) filiado (a) já possuir execução com o 

mesmo objeto por outra entidade, ou processo individual, não deverá encaminhar 

a documentação para evitar que gere litispendência (duplicidade de ações), haja 

vista a possibilidade de condenação em sucumbência. 

 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do e-mail: 

juridico@sindifisconacional.org.br, ou do telefone: (61)3218-5200. 

 

Atenciosamente, 

 
DEPARTAMENTO JURÍDICO 

Atendimento ao filiado: Segunda à Sexta-Feira, das 10 às 17h. 
Canais: Telefone: (61) 3218-5200 

Email: juridico@sindifisconacional.org.br  
Site: www.sindifisconacional.org.br  
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