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Embargante: Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia CEFET/BA 

União Federal 

Embargado: Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional – 

SINASEFE 

 

Objeto: Fase de cumprimento de sentença que determinou a incorporação às remunerações dos 

docentes e servidores técnico-administrativos ativos e aposentados do CEFET IBA, ora 

substituídos, do percentual de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento), concedidos 

aos servidores militares da União, desde janeiro de 1993, por força dos dispositivos contidos nas 

Leis nº 8.622/93 e nº 8.627/93, bem como no pagamento aos substituídos das diferenças de 

remuneração, retroativas a janeiro de 1993, em decorrência da aplicação do referido reajuste de 

28,86%, acrescidas de todos os reflexos ulteriores de natureza remuneratória, inclusive nos 

meses subsequentes. 

 

O Escritório Mauro Menezes & Advogados, responsável pelo acompanhamento do processo de 

incorporação do percentual de 28,86% dos servidores do IFBA, vem informar que, em 

08/11/2019, o magistrado sentenciou os embargos à execução opostos pelo IFBA, nos quais 

se questionavam os cálculos adotados pelo Sinasefe. Na decisão, foram solucionadas as 

seguintes questões divergentes: 

 

• Inclusão de servidores que firmaram acordo com o CEFET e perceberam 

administrativamente parcelas a título de 28,86% –  O juiz determinou a exclusão dos 

servidores que firmaram acordo. 

• Servidores sem documentação do contrato de prestação de serviços advocatícios – Foram 

mantidos no cálculo, independentemente de terem ou não firmado contrato individual 

com o escritório de advocacia. 

• Servidores que obtiveram a integralidade dos 28,86% através da lei 8.627/93, cálculo de 

valores divergentes e excessivos em relação aos servidores individualizados no item 4 da 

análise técnica (Parecer Técnico 1.270/2009- C-NECAP/PU/BA/AGU) e inclusão 

indevida de rubricas que não integram a base de cálculo do 28,86%, em relação aos 

exequentes individualizados no item 5 do mesmo Parecer Técnico -  Acolhida a 

impugnação e determinada a exclusão. 

• Inclusão de servidores falecidos sem notícia de habilitação de herdeiros – Deferida a 

habilitação dos herdeiros. 



• Litispendência em relação à servidora Ana Lúcia Soares da Conceição Araújo – mantida 

no cálculo. 

• Incidência de juros de mora na razão de 1% ao mês a partir de 01/2003, quando deveria 

ser computado para todo o período juros de 0,5% - determinada a aplicação do manual de 

cálculos da Justiça Federal. 

• Ausência de desconto referentes às contribuições previdenciárias – determinado o 

desconto quando do pagamento. 

 

Dessa maneira, o juiz JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PRESENTES EMBARGOS, 

fixando como devida a quantia total de R$ 5.043.553,19 (cinco milhões, quarenta e três mil, 

quinhentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos), atualizada até janeiro de 2019, com 

acréscimo de correção e juros de mora até a data do efetivo pagamento, que, conforme 

entendimento do STF, ocorre com a expedição de precatório, observando os mesmos critérios 

adotados nos referidos cálculos. 

 

Houve ainda condenação do IFBA ao pagamento de honorários de 10% sobre o proveito 

econômico da execução, e condenou o SINASEFE ao pagamento de honorários advocatícios à 

razão de 10% sobre a diferença entre o valor executado e o valor efetivamente devido. 

 

A sentença foi publicada nesta semana e poderá ser objeto de recurso ao TRF da 1ª Região. 

 

Importante recordar que já existe determinação de expedição de RPV para pagamento dos 

valores incontroversos no processo. O escritório tem insistentemente requerido o cumprimento 

da determinação pela secretaria da vara, que tem informado que o atraso se deve ao fato de que 

apenas um servidor é responsável pela expedição de todas as RPVs daquela unidade judiciária. 

 

 


