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SINASEFE OBTÉM DECISÕES JUDICIAIS IMPORTANTES PARA A CATEGORIA  
Servidores contemplados precisam enviar documentos ao SINASEFE IFBA 

para o início da execução dos julgados 

 

O SINASEFE NACIONAL foi vitorioso em processos que tratam de devolução de imposto de renda 
e de contribuição previdenciária cobrados indevidamente. Foram 3 (três) ações judiciais que 
beneficiam as(os) servidoras(es) ativas(os), aposentadas(os) e pensionistas da Rede 
Federal de Educação Básica, Profissional e Tecnológica.  
 

Abaixo serão apresentadas cada uma das ações, os documentos necessários para requerer a 
execução de cada uma e os endereços para os quais os documentos devem ser encaminhados. 
 

 

A. INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES 
 

1. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TODAS AS 
PARCELAS QUE NÃO SE INCORPORAM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU 
ÀS PENSÕES. 

Esta ação trata da restituição do valor da contribuição previdenciária (PSS) descontada sobre 
parcelas que não são recebidas na composição dos proventos de aposentadoria, tais como 
horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, auxílio funeral, sobreaviso, terço de 
férias, auxílio-creche, remuneração NÃO INCORPORÁVEL pelo exercício de cargo em comissão 
ou função comissionada, etc. 
 

Essa ação interessa às/aos servidoras(es) que ingressaram no serviço público até 30 de 
dezembro de 2003 e recolheram contribuições previdenciárias sobre parcelas que não serão 
recebidas na aposentadoria desde março de 2004 até atualmente.  
 

Para o(a) servidor(a) ativo(a), aposentado(a) ou pensionista receber tais valores, são 
necessários os seguintes documentos: 
 

a) Procuração (em anexo); 
b) Declaração de hipossuficiência (em anexo);  
c) Cópia dos Documentos Pessoais (RG e CPF);  
d) Comprovante de Residência;  
e) Contracheque atual;  
f) Cópia das Declarações completas do Imposto de Renda do período em 

que foi recebido o auxílio pré-escolar;  
g) Fichas financeiras de março de 2004 até a última expedida. 
h) Ficha de filiação, caso não seja filiado (em anexo) 
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2. IMPOSTO DE RENDA SOBRE AUXÍLIO-ESCOLAR 
 

Nesta ação o Sindicato conseguiu a restituição dos valores de imposto de renda descontados 
indevidamente do auxílio pré-escolar. 
 

Esse direito foi reconhecido às/aos servidoras(es) que receberam auxílio pré-escolar no 
período de março de 2004 até março de 2015. 

 

Para o(a) servidor(a) ativo(a), aposentado(a) ou pensionista receber os valores da devolução do 
imposto de renda incidente sobre auxílio pré-escolar, são necessários os seguintes 
documentos:  
 

a) Procuração (em anexo); 
b) Declaração de hipossuficiência (em anexo);  
c) Cópia dos Documentos Pessoais (RG e CPF);  
d) Comprovante de Residência;  
e) Contracheque atual;  
f) Cópia das Declarações completas do Imposto de Renda do período em que foi 
recebido o auxílio pré-escolar;  
g) Fichas Financeiras relativas ao período em que foi recebido auxílio pré-
escolar;  
h) Ficha de filiação, caso não seja filiado (em anexo). 

 

 

3. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS DE AÇÕES 
JUDICIAIS 
 

Nesta ação, o Sindicato conseguiu o ressarcimento do imposto de renda cobrado sobre os juros 
moratórios de valores recebidos em decorrência de decisões judiciais transitadas em julgado.  
 

Tem direito à presente ação as(os) servidoras(es) que receberam a partir de junho de 2005 até 
atualmente, valores pagos judicialmente por RPV ou Precatório e que sofreram tributação 
indevida, com a equivocada incidência do Imposto de Renda sobre os juros moratórios. 
 

Para o(a) servidor(a) ativo(a), aposentado(a) ou pensionista receber tais valores, são 
necessários os seguintes documentos: 
 

a) Procuração (em anexo);  
b) Declaração de hipossuficiência (em anexo);  
c) Cópia dos Documentos Pessoais (RG e CPF);  
d) Comprovante de Residência;  
e) Contracheque atual;  
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f) Cópia da Declaração Completa do Imposto de renda do ano (ou anos) em que 
recebidos os valores decorrentes de processos judiciais; 
g) Indicação do número do processo e a cidade em que foi ajuizado; 
h) Ficha de filiação, caso não seja filiado (em anexo). 

 

B. ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS 

 

Os modelos da procuração e do contrato necessários para o ajuizamento da execução encontram-
se em anexo, ambos em uma mesma folha. O documento deve ser preenchido e assinado 
pelos(as) interessados(as). 
  
As(os) interessadas(os) devem enviar a documentação completa listada em cada uma das ações 
para o seguinte e-mail: sinasefeifba@sinasefeifba.org.br  ou para o endereço: Rua Aristides 
Ático, nº 56 – Barbalho – Salvador – BA, CEP 40301-220 

 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas pelo e-mail acima ou pelo telefone: (71) 3243-7414 e 
(71) 7400-1213 (WhatsApp).  
 

As execuções dos julgados serão realizadas pela Assessoria Jurídica Nacional do SINASEFE 
NACIONAL - AJN, escritório Wagner Advogados Associados, que conta com peritos contábeis 
para a realização dos cálculos dos valores a serem restituídos às/aos beneficiárias(os), em 
parceria com a Dra. Carolina Barbosa Heim e com o Dr. Rodrigo Costa Araújo Souza, 
advogados do SINASEFE-IFBA. 
 
Às/aos já filiadas(os), a seção IFBA solicita que atualizem o cadastro, para que não haja 
conflito de dados no encaminhamento das ações. O SINASEFE vai divulgar o procedimento 
para o recadastramento.   
 
Aquelas(es) que não são filiadas(os) no SINASEFE-IFBA poderão se filiar aproveitando as 
condições e decisões judiciais. 
 

Salvador-BA, 01 de setembro de 2022. 
 

Coordenação Geral do SINASEFE IFBA 

 

Coordenação de Assuntos Jurídicos do SINASEFE IFBA  
 

Assessoria Jurídica do SINASEFE IFBA 

 

mailto:sinasefeifba@sinasefeifba.org.br


 

wagner.adv.br         

Setor Bancário Sul, Quadra 1, bloco K, salas 903/913 | Brasília/DF | CEP: 70093-900 | Fone: (61) 3226-6937 | wagner@wagner.adv.br 

Santa Maria . Belém . Belo Horizonte . Brasília . Cuiabá . Curitiba . Florianópolis 
Goiânia. Macapá. Pelotas . Porto Alegre . Recife . Rio de Janeiro . São Luís . São Paulo 

 

P R O C U R A Ç Ã O 
(Assunto: Cumprimento de sentença proveniente de Ações Coletivas propostas pelo SINASEFE NACIONAL) 

 
Nome:_______________________________________________________________________________________________ 
Nacionalidade:__________________________________________ Estado Civil:____________________________________ 
Endereço:_________________________________________________________________ CEP: ______________________ 
Cidade:________________________ Fone: _________________________ Fone(2): ________________________________  
e-mail:______________________________________ CPF/MF:___________________________ SIAPE:________________, 
no fim assinado, por este instrumento particular de mandato, nomeia e constitui seus procuradores os advogados no fim 
assinado, por este instrumento particular de mandato nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados José Luis 
Wagner, OAB/DF 17.183, Flavio Alexandre Acosta Ramos, OAB/RS 53.623, José Carlos Almeida Júnior, OAB/RS 86.134-
A, Lilia Fortes dos Santos, OAB/RS 25.543, Luciana Inês Rambo, OAB/RS 52.887, Luiz Antonio Müller Marques, OAB/DF 
33.680, Renata Costa de Christo, OAB/RS 39.912, Tamires Dornelles Wagner, OAB/DF 44.639, e Valmir Floriano Vieira 
de Andrade, OAB/DF 26.778, todos brasileiros, integrantes da sociedade WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/RS 
1419, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, Edifício Seguradoras, salas 908/913, Brasília, DF, CEP 70.093-900, 
e endereço eletrônico intimacoes@wagner.adv.br, onde recebem intimações, Carolina Barbosa Heim, OAB/BA 32.869, 
brasileira, integrante da sociedade RUY ANDRADE ADVOCACIA EMPRESARIAL, CPNJ n. 20.191.560/0001-88, OAB/BA 
2.457/2014, Av. Tancredo Neves, 1632, Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, Salas 207/210, Caminho das Árvores, Salvador, 
Bahia, e Rodrigo Costa Araújo Souza, OAB/BA 32.174, brasileiro, integrante da sociedade RODRIGO COSTA ARAÚJO 
SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CPNJ n. 37.980.284/0001-30, OAB/BA , com sede na Rua Cel. Almerindo 
Rehem, Edf. Bahia Executive Center, 82, sala 404, Caminho das Árvores, Salvador/BA, para o fim especial de implementar o 
cumprimento de sentença já proferida, ou que vier a ser proferida, em qualquer ação coletiva ajuizada pelo Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - SINASEFE, ou sua habilitação em execução ou 
cumprimento de sentença que já esteja sendo promovida pela dita entidade sindical, para o que concede os poderes 
constantes das cláusulas ad judicia e extra judicia, bem como os especiais de transigir, desistir, receber valores e dar a 
respectiva quitação, firmar termos de compromisso, firmar declaração de hipossuficiência para instruir pedido de gratuidade, 
nomear representante para participar de audiência, acordar, levantar suspeições, requerer desistência em ações diversas em 
que esteja pleiteando o mesmo direito, contratar perito, requerer cópia de seus contracheques e de sua ficha funcional, bem 
como quaisquer informações sobre sua situação funcional, autorizando o uso de seus dados cadastrais e informação de filiação 
sindical para fins de ajuizamento de demanda judicial e definição de honorários; além de todos os demais poderes que se façam 
necessários ao bom e completo desempenho deste mandato, inclusive substabelecê-lo, com ou sem reserva de poderes. 
 
Salvador, BA ______/_________________/_______.                                                   ______________________________________ 
                                                                                          Assinatura do Outorgante      
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:  
a) O OUTORGANTE associado à Seção Sindical do Sinasefe pagará aos OUTORGADOS, honorários de 12% (doze por 
cento) do valor do benefício econômico obtido (total bruto dos atrasados ou total bruto do que deixar de pagar, com juros e 
correção monetária); b) O OUTORGANTE não associado à Seção Sindical do Sinasefe, pagará aos OUTORGADOS 
honorários nas mesmas regras acima, porém no percentual de 20% (vinte por cento); c) Os honorários de sucumbência, em 
razão do êxito da ação, se houver, caberão aos OUTORGADOS; d) Ocorrendo a revogação do mandato, ou o pagamento 
administrativo ou por acordo, após o ajuizamento da ação, os honorários serão devidos na forma contratada; e) Os 
OUTORGADOS poderão pedir o destaque dos honorários advocatícios e dos honorários periciais para a feitura dos cálculos 
de liquidação, estes no percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor do benefício econômico bruto obtido quando 
da expedição das requisições de pagamento; f) Os OUTORGADOS poderão descontar de quaisquer valores que forem 
recebidos pelo OUTORGANTE, neste ou em outros processos judiciais patrocinados pelos OUTORGADOS, os honorários 
advocatícios e periciais e as custas e despesas deste ou de outros processos, que não tenham sido pagas tempestivamente; g) 
Não havendo o pagamento dos honorários advocatícios e periciais, custas e despesas, incidirão correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês, desde quando vencidos; h) O OUTORGANTE fica ciente que  arcará com os ônus da sucumbência 
em caso de derrota na ação judicial; i) O presente contrato constitui-se em título executivo; j) A procuração deverá ser 
preenchida e entregue aos OUTORGADOS, com cópia do contracheque mais recente, CPF e RG; k) A presente procuração 
somente será considerada recebida pelos OUTORGADOS, obrigando-os na forma contratada, após um deles assinar abaixo; 
l) O OUTORGANTE declara que recebeu documento com informações complementares ao contrato quando da assinatura da 
procuração. Associado: Sim (  )  Não (  )       
                           

___________________________________                                         __________________________________ 
Assinatura do Outorgante                                                                       Assinatura do Outorgado 

 

Recebido pelos Outorgados em ____/____/_____. 



 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  DE HIPOSSUFICIÊNCIA 
 
 
 
 

Eu,_________________________________________________________________________________________________, 

abaixo assinado, declaro, na forma legal, para fins de obtenção do benefício da assistência 

judiciária gratuita, que não possuo condições de arcar com o pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários periciais, sem prejuízo de meu sustento e de minha 

família. 

 
 

  de de . 
 
 
 
 
 

 
(Assinatura do declarante) 

 



 

                                    Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 
    Fundado em 18 de julho de 1990                                                             CGC  03.658.820/0029-64 
               Rua Aristides Áttico, nº 56 - Barbalho  –  Salvador-Ba   CEP.: 40.301-220 

                                                      TEL: (71) 32437414  /  32413925     E-MAIL:  sinasefeifba@sinasefeifba.org.br 
            

GESTÃO: MARIA FELIPA (2021-2023) 
  

PROPOSTA DE FILIAÇÃO 
 
MATRÍCULA NO SIAPE Nº ________________ 
 
 
NOME DO PROPONENTE:____________________________________________________________________ 

NOME SOCIAL:_____________________________________________________________________________ 

FILIAÇÃO:____________________________________________E____________________________________ 

NATURALIDADE:________________________________  NACIONALIDADE:_________________________ 

DATA DE NASCIMENTO:_________/________/_______  ESTADO CIVIL:____________________________ 

NOME DA(O) ESPOSA(O):____________________________________________________________________ 

GÊNERO: MULHER CIS (   )  MULHER TRANS (   )  HOMEM CIS (   )   HOMEM TRANS (   )   OUTRO (   )   

ESPECIFICAR:______________________________________________________________________________ 

COR:  PRETA(O) (   )   PARDA(O) (   )   BRANCA(O) (   )  AMARELA(O) (   ) OUTRO (   )_______________ 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA: NÃO (   )   SIM (   ) ESPECIFICAR:___________________________________ 

SERVIDOR(A) ATIVO(A)  (      )                     INATIVO(A) (       )                               PENSIONISTA (      ) 

ENDEREÇO COMPLETO:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________   BAIRRO: ______________________________         

CIDADE: _________________________________________ __ CEP:__________________________________       

TEL. RESID._________________  TEL. COMERCIAL: _________________  CELULAR_________________ 

WHATSAPP:________________________  E-MAIL:_______________________________________________ 

INSTITUIÇÃO EM QUE TRABALHA (CAMPUS)  ________________________________________________ 

CARGO OU FUNÇÃO NA INSTITUIÇÃO:_______________________________________________________ 

TITULAÇÃO:   ESPECIALIZAÇÃO  (     )           MESTRADO (    )          DOUTORADO/PÓS (      ) 

RG.Nº __________________________________                CPF. Nº ____________________________________ 

JÁ EXERCEU CARGO ELETIVO EM OUTRO SINDICATO?________  QUAL?________________________ 

TIPO SANGUINEO: ______________ 

 

AUTORIZAÇÃO 

Comprometendo-me a contribuir MENSALMENTE, autorizo expressamente, a partir da data da aprovação de minha 

proposta de filiação ao SINASEFE, o desconto em Folha de Pagamento da Mensalidade Sindical devida, observados o 

que dispõe seus estatutos e,ainda, as decisões emanadas das instâncias deliberativas deste Sindicato. (CONFORME 

ARTIGO 545 DA CLT E O RJU).    

                 

______________________, _______ de __________________ de 2022 

            

________________________________________________________ 

ASSINATURA 


