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      Modificações na DAJ Informa 

 

A partir desta edição, serão percebidas algumas alterações no 

formato e conteúdo de colunas da revista eletrônica DAJ In-

forma.  

O editorial sai da capa e passa para o interior da revista, logo 

antes da entrevista. No verso da capa, junto da relação de di-

retores, traremos esclarecimentos e erratas.  

Outra novidade é o índice remissivo. A disposição preliminar 

das matérias tratadas na revista facilitará a busca do conteúdo 

que interessa ao leitor. 

Temos a intenção de manter a revista em constante evolução, 

para atualização e modernização de seu formato, com flexibi-

lidade suficiente para atender à finalidade a que se propõe: 

informar. 

Sugestões de conteúdo, forma, ou mesmo críticas ou elogios, 

não deixe de nos enviar por email para o endereço juridi-

co@sindireceita.org.br com o assunto “Revista DAJ Infor-

ma”. 

A DAJ está pronta para atendê-lo e fará o possível para em-

preender as sugestões recebidas. 

Boa leitura a todos. 

 

Acesso à DAJ Informa 
 

Alguns colegas tem encontrado dificuldade em baixar o ar-

quivo PDF da revista eletrônica DAJ Informa. 

Após trabalharmos no problema, identificamos que alguns 

computadores, por falta de atualização do navegador de in-

ternet ou do Acrobat Reader, não conseguem realizar a tarefa. 

Assim, recomendamos que, no caso de algum colega ter essa 

dificuldade, verifiquem se seu leitor PDF está atualizado ou 

realizem a tarefa por outro navegador.  

Persistindo o problema, entrem em contato com a Diretoria 

de TI do Sindireceita. 

 

Diretoria Executiva Nacional do 

Sindireceita 

 

.: SILVIA HELENA DE ALENCAR FELISMINO 

Presidente 
 

.: PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA 

Vice-Presidente 
 

.: JETHER ABRANTES DE LACERDA 

Secretário Geral 
 

.: IRIVALDO LIMA PEIXOTO 

Diretor de Finanças e Administração 
 

.: RONALDO DE SOUZA GODINHO 

Diretor Adjunto de Finanças e Administração 
 

.: HELIO BERNADES 

Diretor de Assuntos Parlamentares 
 

.: JOAO JACQUES SILVEIRA PENA 

Diretor de Assuntos Jurídicos 
 

.: THALES FREITAS ALVES 

Diretor Adjunto de Assuntos Jurídicos 
 

.: ODAIR AMBROSIO 

Diretor de Defesa Profissional 
 

.: ALCIONE DE SOUZA POLICARPO 

Diretor de Estudos Técnicos 
 

.: MOISES BOAVENTURA HOYOS 

Diretor de Assuntos Aduaneiros 
 

.: KATIA ROSANA NOBRE SILVA 

Diretora de Comunicação 
 

.: ANA CRISTINA CAVALCANTI CASTELO 

BRANCO SOARES 

Diretora de Tecnologia da Informação 
 

.: JAIR VILAR MARINHO 

Diretor de Aposentados e Pensionistas 
 

.: HUGO LEONARDO DUARTE COSTA BRAGA 

Diretor de Assuntos Previdenciários 
 

.: ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA SEIXAS 

Diretor de Formação Sindical e Relações Intersindicais 
 

.: SERGIO RICARDO MOREIRA DE CASTRO 

Primeiro Suplente 
 

.: ANTONIO CARLOS JOAQUIM 

Segundo Suplente 
 

.: ARNALDO SEVERO FILHO 

Terceiro Suplente 
 

.: JORGE LUIZ MOREIRA DA SILVA 
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Editorial 
 

 

 

Prezados Colegas, 

 

 

Nossa equipe da Diretoria de Assuntos Jurídicos se empenha em fornecer serviços jurídi-

cos de alta qualidade e estabelecer elos de confiança e respeito com o Analista-

Tributário. Defender os direitos da categoria é nossa missão enquanto Diretoria de As-

suntos Jurídicos do Sindireceita e o aprimoramento do atendimento, a mola mestra dos 

trabalhos desenvolvidos enquanto estiver no cargo de Diretor. 

Ademais, o respeito da categoria por seu sindicato é decorrente do trabalho realizado por 

todas as diretorias que o constituem, assim como a vontade de se filiar e permanecer 

filiado. 

Ciente da minha missão enquanto Diretor de Assuntos Jurídicos, na última AGN, não 

pude me omitir diante de proposta de alteração estatutária que tinha por escopo a “fideli-

zação da filiação” pela implementação de limitações do atendimento jurídico em face do 

tempo de filiação ou por motivo de refiliação após desfiliação. 

Produzi parecer opinativo com o objetivo de precaver a inserção no Estatuto desse e de 

outros dispositivos questionáveis em face da Constituição e da lei vigente. Com efeito, 

os objetivos basilares de um ente sindical encontram-se na Constituição Federal. A livre 

associação profissional ou sindical é direito social previsto no artigo 8º, que também traz 

a obrigação dos sindicatos de defesa dos “direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria” (inciso III). Por essas particularidades, não se pode admitir regra similar à 

encontrada em planos de saúde (que têm finalidades precipuamente econômicas), como 

o estabelecimento de “pedágios” para o exercício de direitos sociais. Sindicatos exercem 

papel social relevante, têm como missão a defesa do interesse da categoria que represen-

tam e não têm fins econômicos. 

Apesar da orientação apresentada, os participantes da XIII Assembleia Geral Nacional 

aprovaram a alteração estatutária, impondo essa limitação à atividade da DAJ. 

Assim, não me alegro em noticiar que, a partir do registro do Estatuto alterado, o Analis-

ta-Tributário que se filiar ao Sindireceita, com exceção de recém-nomeados, somente 

receberá assistência jurídica individual após 1 (um) ano de sua filiação. As ações coleti-

vas continuarão compreendendo a totalidade dos filiados na data de sua proposição. 

Forte abraço a todos, 

 

João Jacques S. Pena 

Dir. de Assuntos Jurídicos  
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Opinião Jurídica 
 
 
Nesta edição da DAJ Informa, temos o pri-

vilégio de conversar com os sócios do escri-

tório Medeiros & Meregalli Sociedade de 

Advogados. 

Resultado da união de dois advogados, 

Alessandro Medeiros e Roger Meregalli, o 

escritório atua em todo o território nacional 

nas áreas Cível, Constitucional, Administra-

tivo, Tributário e Penal. 

Para conhecermos mais sobre o trabalho 

desses parceiros do Sindireceita, tivemos o 

prazer da conversa que apresentamos em 

seguida: 

DAJ Informa: Qual a origem 

da Medeiros e Meregalli? 

M & M: A Medeiros & Mere-

galli Sociedade de Advogados 

nasceu junto com o século XXI. 

Sua origem é ligada ao trabalho 

dos dois advogados que empres-

tam seus nomes ao escritório. 

Atuando nas demandas jurídicas 

nos Sindicatos da Polícia Rodo-

viária Federal do Estado de San-

ta Catarina e do Rio Grande do 

Sul, respectivamente, ambos 

resolveram compartilhar as ex-

periências acumuladas nos tri-

bunais ao longo dos anos e ala-

vancar um projeto nacional. No 

ano 2000 a proposta começou a 

ganhar forma a partir da parce-

ria com a Federação Nacional 

dos Policiais Rodoviários Fede-

rais (FENAPRF) e com a Fede-

ração Nacional dos Policiais 

Federais (FENAPEF). 

Mesmo atuando ainda como 

advogados autônomos, não de-

morou muito para que os resul-

tados positivos, frutos do traba-

lho de ambos, começassem a 

aparecer resultando na consti-

tuição, em janeiro de 2001, da 

Medeiros & Meregalli Socieda-

de de Advogados. 

DAJ Informa: Quais as princi-

pais frentes de trabalho? 

M & M: Com um trabalho ba-

seado na rapidez e eficiência, o 

escritório está equipado para 

acompanhar processos originá-

rios de outros estados nos Tri-

bunais Superiores. Uma equipe 

multidisciplinar garante o aten-

dimento de todas as demandas 

dos clientes, além de oferecer 

serviços jurídicos de consulto-

ria, assistência e assessoria jurí-

dica em entidades de Classe de 

Servidores Públicos junto a Jus-

tiça Estadual, Federal de primei-

ra e segunda instância. 

DAJ Informa: O processo da 

Rav Devida teve como patrono 

na fase de conhecimento o Es-

critório Bulhões e Bulhões Ad-

vocacia. Como a Medeiros e 

Meregalli passou colaborar na 

execução do processo? 

M & M: Bom exemplo do tra-

balho eficiente é o processo da 

RAV DEVIDA. Como mencio-

nado, a demanda judicial tem 

como patrono o advogado An-

tônio Nabor Areias Bulhões, 

que atua também na fase execu-

tória. Qualificado como “mes-

tre” pelos advogados da Medei-

ros & Meregalli, Dr. Nabor Bu-

lhões convidou os integrantes da 

banca para se somarem aos es-

forços em torno da RAV 

DEVIDA.  

O relacionamento entre os pro-

fissionais de ambas as socieda-

des não é recente. Há 10 anos 

Dr. Nabor ofereceu a primeira 

oportunidade de atuação aos 

advogados da Medeiros & Me-

regalli em um processo da 

FENAPRF. A partir desse traba-

lho conjunto, uma parceria foi 

celebrada em diversos processos 

judiciais, principalmente na fase 

executória como é o caso da 

RAV. 

DAJ Informa: Qual foi o mo-

mento crucial para que o pro-

cesso de execução pudesse se 

dar em prazo relativamente exí-

Dr. Roger Meregalli: “Trabalho, seriedade e profissionalismo 

são as marcas da Medeiros e Meregalli” 



 

DAJ Informa Página 6  

guo, se comparado com outras 

execuções contra a União? 

Os frutos colhidos em relação à 

RAV DEVIDA mostram que a 

sintonia entre as duas socieda-

des é total. Em meados de 2008 

os trabalhos de instrução da 

ação de execução foram inicia-

dos, seja junto ao Poder Judiciá-

rio, ao Ministério da Fazenda e 

até mesmo junto à Advocacia 

Geral da União no âmbito Regi-

onal. 

“Foi um trabalho árduo que se 

consolidou depois de algumas 

reuniões com a AGU em Brasí-

lia e com o próprio juiz da cau-

sa”, lembra Roger Meregalli. A 

partir daí, em comum acordo, 

foi determinada a realização de 

uma audiência com as partes 

envolvidas que resultou no en-

tendimento para a liquidação 

consensual da ação adotando-

se os valores oferecidos pela 

União Federal para fins de pa-

gamento. 

Mas para conquistar resultados 

é preciso um trabalho coorde-

nado e planejado entre os pro-

fissionais que atuam na ação. 

Na maioria dos processos em 

que Medeiros & Meregalli tra-

balha são montadas as estraté-

gias de trabalho com os objeti-

vos a serem alcançados. Na 9ª 

Vara Federal de Recife (PE), 

que apreciou a RAV DEVIDA, 

não foi diferente.  

Além de conquistar o objetivo 

firmado e atender o pleito legal 

dos servidores, a atuação do 

escritório mostrou que existem, 

sim, advogados que trabalham 

com seriedade e profissionalis-

mo. “Honramos o patrocínio 

dos direitos dos filiados de uma 

entidade como o 

SINDIRECEITA conquistando 

assim a confiança e o respeito 

de todos”, Diz Meregalli. 

DAJ Informa: É incomum o 

sucesso de uma Vara Federal na 

inscrição para um mesmo ano 

de tantos precatórios. Qual foi a 

estratégia utilizada? 

M & M: Uma das etapas no 

trabalho que resultou na con-

quista da RAV DEVIDA é a 

inscrição dos precatórios. Para 

equalizar e sanear uma série de 

questões houve a divisão dos 

lotes. Entre os requisitos utili-

zados estão a prioridade (idade), 

filiação e procuração, garantin-

do assim a justiça aos filiados.  

No entanto, problemas na gestão 

dos dados, durante a divisão dos 

lotes, acabaram por retardar a 

inscrição de alguns precatórios. 

Em razão disso, não houve tem-

po hábil para inscrição de todos 

os documentos. Mas a questão 

está em fase de resolução e, 

conforme os advogados da Me-

deiros e Meregalli, a tendência é 

inscrever os demais lotes até o 

fim do ano constitucional em 1º 

de julho de 2013.  

DAJ Informa: O Escritório 

Medeiros e Meregalli recebeu a 

missão de patrocinar outras 

ações em curso do Sindireceita. 

Quais as perspectivas para esses 

processos? 

M & M: A Medeiros & Mere-

galli atua em outras frentes vi-

sando assegurar os direitos dos 

filiados do SINDIRECEITA. Os 

advogados atualmente patroci-

nam as ações de execução em 

três lides judiciais já propostas 

pela entidade: o reajuste de 

28,86% de 1998; o reajuste de 

28,86% de 2003 e reajuste de 

3,17% de 2000.  

A ação que trata dos 28,86% 

no ano de 1998 está em fase de 

execução. Já a ação de 2003, 

que também trata dos 28,86%, 

está na fase de confecção de 

listagem de beneficiários. A 

ação de execução dos 3,17% 

está pendente de julgamento 

pelo Superior Tribunal de Jus-

tiça. 

É assim, trabalhando em diver-

sas frentes com seriedade e pro-

fissionalismo, que a Medeiros & 

Meregalli conquista o respeito 

de seus representados e dos ope-

radores do direito em todo o 

Brasil. “Nosso escritório não 

tem clientes, têm parceiros. E é 

para estes parceiros que todos os 

dias damos o melhor de nosso 

trabalho”, finaliza o advogado, 

Alessandro Medeiros. 

  

“Mas para conquistar 

resultados é preciso 

um trabalho coorde-

nado e planejado en-

tre os profissionais 

que atuam na ação.” 
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Tribunal Regional Federal da 1ª Região indefere Ação Civil Pública 

contra o requisito de nível superior para o cargo de Técnico da Re-

ceita Federal 
 

É com grande satisfação que noticiamos mais um 

êxito colhido pelo Sindireceita no âmbito de sua 

atuação jurídica em defesa de seus filiados. O jul-

gamento unânime pela improcedência da Ação Civil 

Pública nº 1999.34.00.021695-4/DF marca nossa 

história limpando qualquer dúvida quanto à legali-

dade da evolução de nosso cargo. Essa ação teve 

origem em representação formulada por Auditores-

Fiscais inconformados com a exigência de nível 

superior para o cargo de Técnico da Receita Federal 

conforme estabelecido pela Medida Provisória nº 

1.915. De fato, buscava-se que a Justiça colaborasse 

com a imobilização da Receita Federal cuja moder-

nização ameaçava as estruturas de poder então esta-

belecidas. Essa iniciativa causou revolta na categoria 

dos Técnicos da Receita Federal e representou seve-

ra cizânia dentro da Carreira Auditoria.  

Nossa reação foi rápida, contratamos o jurista mais 

indicado para a causa, que em 1999 mostrava-se um 

desafio. O brilhantismo do Dr. Aldir G. Passarinho 

foi, sem sombra de dúvida, fator imprescindível para 

fazer vir a lume a justiça, razão pela qual detém o 

reconhecimento e admiração de todos os Analistas-

Tributários. Apesar de ainda serem possíveis recur-

sos ao STJ e ao STF, entendemos que, depois de 13 

(treze) anos de seu oferecimento, os julgamentos 

ocorridos na Ação Civil Pública nº 

1999.34.00.021695-4 acabam por evidenciar a lega-

lidade da evolução do cargo de Analista-Tributário e 

esvaziar argumentos levianos que cerceiam suas 

atividades na RFB.  

Confiamos que o resultado definitivo confirmará as 

decisões proferidas e fará prevalecer a justiça. 

  

Dr. Aldir Passarinho Júnior (Ministro aposentado do STJ) fez a sustentação oral em favor do 
Sindireceita no julgamento. 
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Compensação de dias parados por Greve 
 

No dia 14 de agosto de 2012, a categoria 

paralisou suas atividades como forma de 

externar sua indignação diante da insensi-

bilidade do Governo Federal frente à grave 

distorção de sua tabela remuneratória. Fin-

do o prazo de envio do projeto de lei orça-

mentária para o Congresso, restou veemen-

temente negada pela categoria a intransi-

gente proposta de 15,8% (divididos em três 

parcelas anuais) oferecida ao conjunto dos 

servidores federais. 

Em decorrência desse fato, a Assembleia 

Geral Nacional do Sindireceita, definiu 

calendário mínimo de atividades para a 

manutenção da mobilização com o fim de 

alcançarmos os itens que compõem nossa 

pauta reivindicatória, não prevendo, a prin-

cípio, movimentos paredistas. 

Assim, entendendo ser possível a negociação de 

alternativa ao corte de ponto do dia parado, encami-

nhamos ofício ao Secretário da Receita Federal do 

Brasil propondo sua compensação durante o mês de 

outubro, conforme têm feito outras categorias que 

retornaram às suas atividades depois de movimentos 

paredistas. Ainda aguardamos resposta da RFB, que 

deve submeter a proposta de reposição ao MPOG. 

Não prosperando a negociação do dia parado, resta 

discutir judicialmente o corte de ponto. A Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), compe-

tente para decidir sobre greves de servidores públi-

cos civis quando a paralisação for nacional ou 

abranger mais de uma unidade da federação, consi-

derou indevido o corte de dias parados dos grevistas 

do Ministério do Trabalho e Emprego, o que denota 

a adoção de entendimento que favorece a reposição 

de dias parados pela compensação. Esse posiciona-

mento inova a jurisprudência que vinha se formando 

contrariamente aos direitos dos servidores. 

Sobre o tema, é interessante a leitura da nota publi-

cada no site do STJ no endereço 

http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.w

sp?tmp.area=398&tmp.texto=98028. 

Visita DAJ ao escritório Daleffe – Advogados Associados 
 

No mês de julho de 2012, o Diretor de Assuntos Jurídicos do 

Sindireceita visitou o escritório Daleffe – Advogados Associa-

dos, em Curitiba-PR. Especialista em Direito Tributário pela 

UFSC e em Direito Empresarial, João Carlos Daleffe conhece 

bem o trabalho do Analista-Tributário e as adversidades que 

enfrenta, principalmente, na conturbada zona de fronteira. 

Continuando o projeto de melhoraria da integração entre os 

escritórios contratados para atender a alguns Estados e a Gerên-

cia Geral em Brasília-DF, a breve visita serviu para abordar 

casos enfrentados pelo escritório na defesa dos filiados e garan-

tir todo o apoio que se fizer necessário para o melhor atendi-

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.stj.gov.br%2Fportal_stj%2Fpublicacao%2Fengine.wsp%3Ftmp.area%3D398%26tmp.texto%3D98028&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZANVmNG7byivnda_C7nT3IAoWaw#_blank
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.stj.gov.br%2Fportal_stj%2Fpublicacao%2Fengine.wsp%3Ftmp.area%3D398%26tmp.texto%3D98028&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZANVmNG7byivnda_C7nT3IAoWaw#_blank


 

Revista Eletrônica de Assuntos Jurídicos do Sindireceita Página 9  

mento possível. 

O aumento da interação entre as estruturas 

possibilitará, em breve, ações preventivas 

que servirão de alerta aos colegas atendidos. 

Atento à repetição de erros e costumes por 

Analistas-Tributários que os têm levado a 

responder processos administrativos discipli-

nares, o escritório trabalha no projeto de pa-

lestras instrutivas para os filiados lotados na 

zona primária. O piloto dessa iniciativa será a 

Delegacia Sindical de Foz do Iguaçu-PR, 

cujo resultado poderá implicar em sua expan-

são para as DS de toda a região Sul. 

Daleffe – Advogados Associados tem ende-

reço na Rua Rosalino Mazziotti, 28, cj 21, 

bairro Novo Mundo em Curitiba PR e o agendamento de consultas jurídicas pode ser feito pela Delegacia 

Sindical de Curitiba ou pela Diretoria de Assuntos Jurídicos do Sindireceita. 

Alienação de Créditos Judiciais Recebíveis da RAV Devida 
 

No intuito de atender diversas demandas 

recebidas, a Diretoria de Assuntos Jurídi-

cos pesquisou no mercado as ofertas de 

aquisição de créditos judiciais para aque-

les que desejam antecipar o recebimento 

de seu crédito. 

Após busca inicial, percebemos que a 

aquisição de precatórios ainda não é ne-

gócio disseminado entre as instituições 

bancárias, nem mesmo os bancos ofici-

ais. Vários fundos têm operado com es-

ses recebíveis, que ganharam maior segu-

rança com as resoluções do CNJ nº 115, 

de 29 de junho de 2010, e nº 168, de 5 de 

dezembro de 2011. 

Dentre as instituições que já negociam esses recebíveis judiciais, recebemos resposta da Juscredi, empresa 

sediada em Brasília-DF, demonstrando interesse tanto pelos créditos já inscritos em precatório, como por 

aqueles que estão em vias de serem inscritos. Diante das características positivas dos créditos oriundas da boa 

condução do processo de execução, a empresa fixou o deságio a ser aplicado sobre o valor líquido a receber 

em percentual inferior ao praticado pelo mercado (pautado pelo fundo Gávea). 

Assim, o deságio a ser aplicado nas operações de aquisição dos créditos inscritos será de 23%. Para os crédi-

tos ainda não inscritos, a empresa analisará o percentual caso a caso. 

Mesmo diante do deságio inferior ao praticado no mercado, é extremamente recomendável que o titular do 

crédito analise todos os aspectos da transação (mudança de tributação etc.) para estar seguro de sua conveni-

ência, vez que se trata de negociação particular na qual o Sindireceita não estará envolvido. 

Para maiores informações, assim como recebimento de proposta, os interessados devem acessar o “site” da 

empresa na internet no endereço www.juscredi.com.br ou entrar em contato pelo telefone (61) 3039 2734.

http://www.juscredi.com.br/#_blank
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Sobreaviso: falta a previsão legal 

As regras de compensação de dias não 

trabalhados em virtude do recesso de 

fim de ano são determinadas pela 

Secretaria de Recursos Humanos do 

MPOG. Há anos os servidores têm se 

valido dessa possibilidade para 

ausentarem-se do serviço nas últimas 

semanas do ano, trabalhando até uma 

hora a mais por dia nos dias pré-

determinados. Contrariando a regra 

estabelecida, a Inspetoria do Porto de 

Itajaí /SC publicou a Portaria DRF/ITJ 

nº 54, de 17 de novembro de 2011, onde 

estabeleceu a compensação dos dias não 

trabalhados em virtude do recesso de 

fim de ano, pelos Auditores-Fiscais com 

exercício no Porto, através do 

cumprimento de estado de sobreaviso. 

A DAJ do Sindireceita minutou o Ofício nº 0018SG/0018Presidência/2012 para o Secretário da RFB, no qual 

a Presidente do sindicato solicita providências “para que seja observada e obedecida a legislação vigente, para 

que sejam procedidas as devidas compensações de horário”. 

O ofício originou o processo de número 

13355.721401/2012-71, sendo 

encaminhado para a COGEP. Em 

29/05/2012, o processo foi encaminhado 

para a Digep/9ª RF para que o Inspetor 

da Inspetoria do Porto de Itajaí se 

pronunciasse a respeito. 

Manifestando-se a autoridade emissora 

dos atos questionados (justificando-se, 

em breve síntese, pelo excesso de serviço 

e escassez de mão de obra) a Divisão de 

Gestão de Pessoas da Superintendência 

da 9ª Região Fiscal, mencionando o 

Acórdão nº 444/2002 do TCU, adotou o 

entendimento de que não há previsão 

legal para o cumprimento de jornada de trabalho sob o regime de sobreaviso para os servidores públicos 

regidos pela Lei nº 8.112/90 e recomendou “que as horas eventualmente computadas como compensadas 

mediante o regime de sobreaviso, sem a comprovação de trabalho efetivo, sejam revistas, com a autorização 

que sejam compensadas de outra forma, de modo a adequarem-se à legislação vigente”. Recomendou, ainda, 

“que nos próximos exercícios em que haja a autorização para o recesso de fim de ano, sejam observadas as 

orientações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto a períodos de fruição do recesso e 

prazos para compensação”. 

Assim, após essa recomendação, a Alfândega do Porto de Itajaí revogou a Portaria ALF/ITJ nº 54/2011, a 

Ordem de Serviço ALF/ITJ nº 01/2012 e a Portaria ALF/ITJ nº 30/2012, que previam o estado de sobreaviso 

como forma de compensação de dias não trabalhados em virtude do recesso de fim de ano. 
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Lei da Transparência: princípios constitucionais preservados 

Com o advento da Lei n° 12.527/2011 (Lei da 

Transparência), no anseio de dar rápida demonstração 

de lisura à sociedade, houve nítida precipitação por 

parte dos Órgãos Públicos Federais em divulgar os 

dados referentes ao seu gasto com servidores. A 

divulgação do nome e parte do CPF juntamente com a 

matrícula funcional e vencimentos deixou perplexos os 

mais apegados ao Estado de Direito e às garantias e 

direitos individuais que o caracterizam, chegando a 

concluir ser inconstitucional norma que o tenha 

autorizado. 

Contudo, leitura mais atenta da citada lei revela que não há nessa qualquer preceito que determine a 

individualização dos servidores como se tem feito. A finalidade da lei é disponibilizar de forma clara o gasto 

efetuado pelo Governo com pessoal e não fornecer dados de servidores a terceiros com outros interesses, 

lícitos ou ilícitos. 

Com base nesse entendimento, a equipe de advogados da DAJ divergiu da linha das ações até então propostas 

para resguardar os interesses dos servidores e ingressou com ação ordinária com pedido de tutela antecipada 

para que o Judiciário determinasse a correta aplicação da Lei n° 12.527/2011 e do Decreto n° 7.724. A 

observância das garantias e direitos individuais constitucionais demandava a substituição do nome e CPF do 

servidor (publicados irrestritamente) por sua matrícula funcional, que é a sua identificação individual perante 

a Administração. 

A Exma. Juíza da 1º Vara Federal deferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: 

“Logo, a Lei 12.527/11, a dita LAI – Lei de Acesso à Informação – não obriga a divulgação do nome de cada 

servidor, pois tal pode, inclusive, expor os servidores a possíveis estelionatários, o que compromete sua 

segurança e individualidade, ferindo o princípio constitucional da inviolabilidade à privacidade. 

Assim, as informações sobre os vencimentos dos cargos, empregos e funções públicas não são pessoais e 

devem ser divulgados sem restrição. Entretanto, é patente ser pessoal a informação constante do contracheque 

de cada servidor, sendo desarrazoada a publicação generalizada de dados ali constantes, vinculados ao seu 

nome, o que caracteriza afronta à própria Constituição Federal e à Lei de Acesso à Informação, que determina 

a proteção de tais dados. 

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, DEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, para que a União proceda à divulgação e à pesquisa em site, banners, links ou qualquer outro meio que 

vise a atender o que determina a Lei 12.527/11, o Decreto 7.724/12 ou a Portaria Interministerial n. 223, sem a 

possibilidade de pesquisa por nome ou CPF dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, filiados ao 

Sindicato Autor, que pode ser feito por meio de identificação individual pela matrícula funcional de cada 

servidor.” 

“Nestes termos, pelo menos a priori, tem razão a parte autora, sendo o seu pedido 

liminar bastante razoável e proporcional, pois atenderá tanto aos princípios da 

transparência, publicidade e interesse público, quanto o da inviolabilidade à 

privacidade, permitindo a divulgação dos salários em site governamental, mediante 

identificação individual do servidor por meio de sua matrícula funcional”. 
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Novas Ações 

A DAJ acaba de protocolar a última das ações 

coletivas prometidas na edição da revista eletrônica 

de nº 1. A ação de nº 0048844-78.2012.4.01.3400 

visa à declaração de isenção de Imposto sobre a 

Renda sobre a parcela referente aos juros moratórios 

incorridos pela União em processos judiciais com 

decisão favorável aos Analistas-Tributários. 

Já haviam sido propostas as ações referentes ao 

afastamento do desconto abate-teto sobre pensão 

quando cumulada com proventos de aposentadoria 

ou remuneração e isenção de IR sobre Auxílio 

Creche / Pré-escola. 

Ações em andamento 
 

 

 
 

A ação dos 28,86% de 1994, patrocinada pela Dra. 

Isabel Dilohê, foi enviada à Contadoria Judicial para 

a adequação e atualização dos cálculos. A previsão 

para essa providência é de 3 meses. 

Recebidos os cálculos da Contadoria, o Juiz da 

Execução mandará ouvir as partes sobre a correção 

dos mesmos. 

Entendemos que, se nada extraordinário ocorrer, os 

procedimentos para inscrição dos precatórios poder-

se-ão concluir antes do prazo fatal de 1º de julho de 

2013, data limite para que as inscrições possibilitem 

o pagamento no ano seguinte. 

 

 

 

 

Já no processo que corre em Fortaleza-CE, foi 

publicado o acórdão do TRF5 que revogou a decisão 

do Juiz que limitava a execução aos interessados 

com domicílio no Estado do Ceará. O escritório 

patrono da ação já fez gestões para que o Juiz da 

causa retome o curso da execução. 

Vale lembrar que esse processo teve curso bastante 

célere na fase do processo de conhecimento, mas 

sofreu vários percalços (todos superados pelos 

advogados contratados) que impediram seu regular 

andamento na fase de execução.  

Espera-se que, doravante, o processo possa retomar 

seu curso regular. 

 

 

 

 

O processo de 28,86% de 1998 inaugurou a 

propositura de ações com esse objeto pelo quadro 

próprio de advogados da DAJ.  

O processo teve trânsito em julgado favorável e foi 

repassado ao escritório Medeiros e Meregalli para 

proceder a fase de execução dos direitos.  

Porém, iniciados os procedimentos para execução 

dos direitos, muitos interessados ainda não 

encaminharam procuração e contrato individual para 

o escritório responsável pela execução. 

Por esse motivo, será divulgada lista com os 

interessados com essas pendências no sítio do 

Sindireceita na internet, para evitarmos qualquer 

percalço na execução. 

Esse processo compreendeu os filiados que por 

algum motivo não foram incluídos no processo de 

1997 (que corre em Fortaleza-CE), e tem o total de 

190 interessados. 

 

28,86% - 1994 

Ações Coletivas 

28,86% - 1997 

28,86% - 1998 
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jurídico@sindireceita.org.br 

 

 

Segundo processo patrocinado por nossa equipe, o 

processo de 28,86% protocolado em 2003 também 

adotou o mesmo procedimento do protocolado em 

1998 sendo repassado ao escritório Medeiros e 

Meregalli para executar o direito transitado em 

julgado.  

Esse processo terá o condão de salvaguardar o 

direito de todos os filiados que não foram 

beneficiados com as ações anteriormente propostas 

pelo Sindireceita. 

Assim, é de suma importância que seja verificada a 

lista inicial de interessados que divulgaremos no 

sítio do Sindireceita para que providenciem 

procuração individual e contrato em favor do 

escritório patrono, conforme orientações que 

acompanharão a lista. 

 

 

 

 

 

Foi publicada no dia 16 de agosto de 2012 decisão 

do Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Benedito Gonçalves quanto ao Agravo de 

Instrumento nº 1.424.442 – DF. Esse agravo de 

instrumento combatia decisão do TRF1 que 

inadmitiu recurso especial frente à decisão por ele 

proferida em sede da ação coletiva que versa sobre a 

RAV 8 vezes dos Técnicos do Tesouro Nacional. 

Embora não tenha dito expressamente, o Ministro 

relator admitiu o agravo de instrumento e adentrou o 

mérito do Recurso Especial. Amparou-se, 

inicialmente, na jurisprudência do STJ que entendera 

indevida a fixação da RAV para o Técnico do 

Tesouro Nacional pelo seu valor máximo e 

progrediu para o entendimento de que deve ser 

afastada a aplicação da Resolução CRAV nº 1/95 

que limitava o valor devido ao Técnico a 45% do 

valor devido ao Auditor-Fiscal. Entretanto, ao fim 

nega provimento ao agravo de instrumento. 

O escritório que comanda a ação, Bulhões & 

Bulhões Advocacia, ofereceu agravo contra a 

decisão e trabalha para reverter o a decisão, a nosso 

ver, motivada por entendimento equivocado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já foram retomados os trabalhos para a inscrição em 

precatório dos direitos dos substituídos 

compreendidos no processo nº 97.00.02762-7/PE 

que tem por objeto o pagamento a menor da 

gratificação conhecida por RAV Devida. 

A expectativa inicial foi superada, restando inscritos 

em precatório para pagamento no ano de 2013 cerca 

de 5.800 interessados. 

Diante de tamanho êxito, espera-se que sejam 

inscritos, de igual forma, os direitos de grande 

número de interessados até a data limite de 1º de 

julho de 2013 para recebimento em 2014. 

Vale relembrar que o processo da RAV DEVIDA foi 

desmembrado inicialmente em 12 processos de 

execução em grupos de cerca de 1.000 integrantes 

cada (com exceção do processo formado com 

prioridades que totalizou 2.272 pessoas).  

Por último, foi protocolado o 13º processo de 

execução, totalizando o universo de Técnicos do 

Tesouro Nacional que perceberam a gratificação. 

  

Rav 8 vezes 

28,86% - 2003 

Rav Devida 
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Depois de anos de intenso trabalho contrapondo-se 

à inexplicável resistência da AGU, o processo da 

GDAT dos aposentados e pensionistas (Processo nº 

58105.38.2010.4.01.3400) teve o montante devido 

pela União calculado pela Contadoria Judicial. 

A estimativa inicial da Contadoria, de 2 (dois) anos 

para o feitio do cálculo, reduziu-se para seis meses 

e depois para três com a colaboração do escritório 

patrono da ação e da equipe da DAJ do 

Sindireceita. 

Destacamos que, em razão da idade avançada de 

grande parte dos substituídos, o Dr. Aldir 

Passarinho solicitará preferência perante o Superior 

Tribunal de Justiça. 

Reproduzimos, adiante, mensagem do Dr. Aldir G. 

Passarinho informando o fato e dando notícia das 

perspectivas de pagamento dos créditos: 

 

 

 
À 
 
Senhora Presidente do Sindireceita, Dra. Silvia Helena de Alencar Felismino. 
 

Brasília, 11 de setembro de 2012 
 
 
 

Cumprimentando Vossa Senhoria, informo que a Contadoria 
Judicial (Sistema Nacional de Cálculos Judicial) da Seção Judiciária do DF, devolveu 
o processo à 9ª Vara Federal, com os cálculos referentes à GDAT (Proc. nº 
58105.38.2010.4.01.3400). 

 
Assim, agora, deverá haver despacho para ser ouvida a União. 
 
É de acreditar-se, por isso, que o pagamento deva realizar-se em 

breve. 
 
Há, no STJ pedido da União para que suba àquela Corte Recurso 

Especial da União contra o acórdão do TRF da 1ª Região que reconheceu o direito dos 
aposentados e pensionistas à diferença de 20% da GDAT, mas não há efeito 
suspensivo. 

 
De qualquer sorte, irei solicitar preferência no julgamento do 

recurso que está no STJ. 
 
Atenciosamente, 

 
Aldir G. Passarinho 

 

GDAT de Aposentados e Pensionistas 
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A profissionalização em gestão de precatórios no âmbito do Poder 

Judiciário 

 

Aline Rodrigues A. Lisboa Ramos 

 

Quem é credor da União Federal e aguarda ansiosamente o 

pagamento de dívidas por parte da Fazenda Pública, já está 

familiarizado com o vocábulo “precatório”. 

O precatório é, em breve síntese, uma requisição judicial 

de pagamento de débitos dos órgãos públicos federais, es-

taduais, municipais ou distritais. Os débitos recaem sobre 

os órgãos públicos por terem sido condenados judicialmen-

te. Dispõe o artigo 100 da Constituição Federal de 1988 

que, 

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de 

sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 

cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de 

pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim. 

Existem dois tipos de precatório. Um deles é chamado de 

“Precatório Alimentar”, oriundo de ações relativas aos vencimentos, pensões e aposentadorias de servidores 

públicos. Já o chamado “Precatório não-alimentar” é aquele que não se enquadra nas hipóteses acima, como 

por exemplo os valores oriundos de ações de desapropriação de terras. Os precatórios de débitos de natureza 

alimentícia, são pagos com preferência sobre todos os demais débitos, nos termos do § 1º do já citado disposi-

tivo constitucional, excetuando-se as hipóteses previstas no § 2º do mesmo artigo. In verbis: 

Art. 100. (…) 

1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, 

vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários 

e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em 

virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência 

sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo. 

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de 

idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença 

grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais 

débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 

Painel Jurídico 
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3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante 

será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. 

A formação de um precatório obedece a um rito processual. Após o trânsito em julgado da decisão que 

condena um ente federativo a indenizar a parte requerente, o Juiz da execução desta decisão expede um ofício, 

endereçado ao Presidente do Tribunal, a quem cabe, por força de dispositivo de ordem constitucional, adotar 

as providências necessárias para que o pagamento ocorra. 

Após a expedição do citado ofício, as requisições são autuadas como precatórios. A regra é que as requisições 

recebidas até 1º de julho do ano em vigência sejam incluídas no orçamento do ano seguinte. Desta forma, o 

prazo para que o ente condenado ao pagamento deposite junto ao Tribunal o valor inscrito em precatório é até 

31 de dezembro do ano para o qual se operou o orçamento. 

§ 5º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba 

necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em 

julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se 

o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados 

monetariamente. (artigo 100, § 5º da CF/88) 

Apesar da clareza ofuscante do procedimento a ser adotado pelo ente público para inscrição e pagamento dos 

requisitórios, o “precatório” ainda é a principal falha identificada nas inspeções judiciais, segundo dados do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

Justamente por esta razão e para evitar cálculos errados, desvios, fraudes e possibilitar o controle de 

pagamento, bem como proporcionar maior celeridade ao rito, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou, na 

147ª sessão plenária, a proposta de elaboração de recomendação aos Tribunais de Justiça de todo o país para 

que o setor de precatórios esteja sob a responsabilidade de um juiz auxiliar da Presidência de cada tribunal e 

que a coordenação do setor seja designada a um servidor de carreira do Tribunal. 

A Referida recomendação foi assinada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional 

de Justiça, em 08 de junho de 2012. O documento em epígrafe visa à profissionalização em gestão de 

precatórios no âmbito do Poder Judiciário. 

A recomendação nº 39, de 08/06/12, dispõe: 

“O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento na tramitação dos precatórios 

judiciais, inclusive com maior participação de membros da Magistratura na 

respectiva gestão e supervisão; 

CONSIDERANDO a conveniência da profissionalização dos servidores designados 

para atuarem nos setores específicos de gestão de precatórios nos tribunais; 

CONSIDERANDO que a Corregedoria Nacional de Justiça, em suas inspeções, tem 

recomendado medidas de melhoria na eficiência administrativa, e considerando a 

deliberação ocorrida na 148ª Sessão Ordinária, realizada no dia 5 de junho de 2012; 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica recomendado aos tribunais, quanto à gestão dos precatórios: 
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I – a designação de um juiz auxiliar da Presidência, especialmente convocado para 

auxiliar na condução dos processos relacionados aos precatórios e requisições de 

pequeno valor. 

II – que o provimento dos cargos técnicos de assessoramento superior no setor de 

precatórios recaia exclusivamente sobre servidores de carreira do respectivo Tribunal. 

Ministro Ayres Britto 

Presidente” 

Alguns Tribunais já editaram portarias regulamentando o procedimento aconselhado pela Recomendação do 

Conselho Nacional de Justiça, é o caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. 

Ocorre que grande parte dos Tribunais ainda não adotou qualquer providência baseada na Recomendação do 

CNJ, segundo verificado nas inspeções realizadas, o que resultou, no último mês, na criação do Fórum 

Nacional de Precatórios – Fonaprec, através da Resolução nº 158, de 22 de agosto de 2012, cujo objetivo é 

elaborar medidas eficazes para aprimoramento da gestão de pagamento de precatórios. 

O Fórum Nacional de Precatórios será composto por conselheiros do CNJ e magistrados. 

Segundo informativo do Conselho Nacional de Justiça, aos integrantes do Fórum caberá a propositura de atos 

normativos voltados 

“à modernização e padronização das rotinas de trabalho dos setores responsáveis 

pelo pagamento das dívidas. O objetivo é assegurar que as pessoas que há anos 

aguardam na Justiça, cujo pagamento aos credores é administrado pelo Judiciário. 

Caberá aos integrantes do Fórum propor atos normativos voltados à modernização e 

padronização das rotinas de trabalho dos setores responsáveis pelo pagamento dessas 

dívidas. O objetivo é assegurar que pessoas que há anos aguardam na Justiça pelo 

recebimento de precatórios tenham esse direito garantido e efetivado. 

O grupo deverá ainda definir, em reuniões bimestrais, ações concretas para 

regularizar os pagamentos, respeitando-se a ordem cronológica, conforme 

determinam a Emenda Constitucional n. 62 e a Resolução CNJ n. 115. A ideia é que o 

Fórum acompanhe as medidas adotadas nos estados, possibilite o intercâmbio de 

experiências e fique responsável por se manifestar sobre projetos de lei que tratam de 

precatórios. 

O Fórum será presidido por dois conselheiros do CNJ, sendo um deles membro da 

Comissão Operacional de Gestão de Pessoas, os quais vão ocupar os postos de 

presidente e de vice. Além disso, integrarão o grupo os juízes auxiliares da 

Presidência dos Tribunais de Justiça designados para acompanhar os processos 

relacionados aos precatórios e requisições de pequeno valor nos estados, conforme 

estabeleceu a Recomendação n. 39/2012 do CNJ. Também farão parte do Fórum 

membros dos comitês estaduais (compostos por representantes das Justiças Estadual, 

Federal e Trabalhista), da Ordem dos Advogados do Brasil e dos Ministérios Públicos 

Federal e Estadual.”
1
 

A primeira reunião, com cerimônia de apresentação do procedimento “Racionalização de Procedimentos de 

                                            
1
Mariana Braga. Agência CNJ de Notícias 
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Precatórios” e do “Relatório de Gestão do Sistema de Reestruturação de Precatórios”, do CNJ, aconteceu no 

último dia 30 de agosto e contou também com a participação de representante da Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB. 

Esta é, sem dúvida, uma importante medida para garantir que, ao menos em vida, os que aguardam receber, 

por meio de precatório, os valores devidos pelo Estado, não fiquem às margens da justiça. 

Espera-se que a profissionalização na gestão de precatórios no âmbito dos Tribunais surta o efeito desejado, 

extirpando qualquer indicativo de fraude e irregularidades, o que, por si só, teria o condão de dotar de 

credibilidade a quitação de dívidas públicas. 

 

Aline Rodrigues A. Lisboa Ramos é advogada do Sindireceita. 
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