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Acordo da Gifa é conquista histórica
Em julho Auditores-Fis-

cais do Trabalho, aposenta-
dos até 2004, começaram 
a receber os precatórios 

de Incremento da Fiscaliza-

Trata-se de uma batalha 
que o SINAIT travou duran-
te anos e que foi vencida a 
partir de acordo feito em 
2019, para pagamento em 

O acordo com a Advo-

será cumprido em duas 
etapas sendo, 57 proces-
sos pagos em 2021, com 
guias de pagamento ex-
pedidas e migradas que 

-
res-Fiscais do Trabalho e 
outros 53 processos, com 

Nos últimos anos, o 
processo da Gifa passou 

proferida pelo desembar-
gador Federal Daniel Paes 

recursos Especial e Extra-
ordinário interpostos pela 

2ª Turma daquele tribunal, 
que manteve a sentença 

da primeira instância es-
tendendo aos Auditores-
-Fiscais do Trabalho apo-
sentados, e também aos 

pensionistas filiados ao 
SINAIT, o direito a receber 

Para o presidente do 
SINAIT, Bob Machado, 
o pagamento da Gifa é 
uma conquista importan-
te que mostra que a luta 
constante para conseguir 
as melhores negociações 
para os Auditores-Fiscais 
do Trabalho, sempre vale 

-
-presidente do Sindicato, 
lembra que é fundamen-
tal estar sempre na luta 
pela paridade entre ativos 
e aposentados e o acordo 
da Gifa representa muito 
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Entrevista Rosa Jorge

O que representa a 
ação da Gifa?

luta histórica do SINAIT 
pela paridade entre ativos 

Auditores-Fiscais trabalha-
vam muito para receber a 
Gifa integral, que no início 
representava cerca de 40% 

-
meira conquista como pre-
sidente do Sindicato foi um 
acordo salarial importante, 
celebrado em 2006, por 
meio do qual conseguimos 

-

aposentados que até en-

a 35% passaram a receber 

destes precatórios repre-
senta a nossa luta para ga-
rantir o mesmo tratamento 
entre ativos e aposenta-
dos, porque a pessoa se 
aposentou, mas ao longo 
da vida deu a sua contri-

-

Quais foram os Audi-
tores-Fiscais do Trabalho 

representados pelo SINAIT 
na ação?

Possuem direito à Gifa 
os Auditores-Fiscais do 
Trabalho aposentados e 
pensionistas que, com a 
paridade constitucional, 
tenham tido benefício de 
aposentadoria deferido até 

Todos os servidores nes-

Gifa, no período de julho de 
2004 a junho de 2008, em 
percentuais inferiores ao 
recebido pelos servidores 

-

julgado, foi reconhecida a 

quebra da paridade constitu-
cional entre ativos e inativos, 
e reconhecido o direito ao 

nos mesmos percentuais, 
tanto para ativos, quanto 

Por que houve o acordo? 
O SINAIT percebeu a ne-

cessidade de fazer acordo 

TRF1, que pode durar entre 

-
cesso de conhecimento, é 
um processo só; já o de exe-

-
nos grupos e no nosso caso, 
se transformou em mais de 

Assim, cada um foi distribu-
ído para varas diferentes e 
o resultado poderia ter de-

conseguimos fazer com que 
ela parasse de entrar com 
recursos, para que o proces-

-
do a juíza nos chamou, junto 
com os advogados, e disse 
que havia um programa novo 
com plataforma que possibi-
litaria o lançamento de todos 

Diretora de Relações Internacionais e ex-presidente do SINAIT, Rosa Jorge 
acompanha de perto a ação da Gifa há alguns anos. Nesta entrevista, ela conta 

como foi a caminhada até chegar ao acordo feito com a AGU e fala da importância 
dessa conquista, que reconhece o direito dos aposentados e pensionistas. 

os processos para o paga-
mento no ano seguinte, en-
tendemos que era uma boa 

atender os critérios de cál-

que em alguns casos acarre-

-

Entendemos que a antecipa-
-

e cerca de 99% deles aceita-

Quais os critérios para o 
cumprimento em duas fases?

A ideia inicial era que 
todos os precatórios fossem 
pagos agora, em 2021, po-
rém, houve algumas mu-
danças no tribunal e a pla-

foi necessário fazer o lan-
çamento de forma usual no 
sistema, como essa manei-
ra é mais demorada, os be-

em dois grupos: o primeiro, 
para receber em 2021 e o 

casos, com pendências le-
-

nhados em busca de solu-

Como está a situação 
dos colegas que têm previ-
são para receber em 2022?

Os Auditores-Fiscais do 
-

tranquilos, porque o preca-

gente sabe que já começou 
o assédio para a venda dos 

dos colegas que não parti-
ciparam do acordo?

Foram poucos os casos 
de pessoas que optaram 

SINAIT continua buscando a 

Nestes casos, o processo 
vai seguir normalmente até 

de durar mais um tempo, 

caso de colega falecido, o 

-
-

zinho, o herdeiro precisa se 
habilitar no processo como 

-
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O que diz quem recebeu
A Auditora-Fiscal do 

Trabalho Suely Pedrazzi, do 
Rio de Janeiro, sacou seus 
precatórios logo que o paga-

ela foi uma espera longa que 

“O acordo foi sensacional, 
porque a gente sabia que 
poderia vir, mas ninguém ti-
nha ideia de quando isso iria 

surpresa, que me faz acre-
ditar que outras ações tam-

Suely reconhece a im-
portância do trabalho do 

papel do Sindicato foi fun-
-

penho e o processo foi con-
duzido da melhor maneira 

O Sindicato
conduziu da melhor 

forma possível. Quem 
não recebeu, não venda 

seus precatórios. Fui 
procurada várias vezes, 

não tive interesse e 
estou muito feliz de ter 

feito o acordo

Suley Pedrazzi,
Auditora-Fiscal do

Trabalho aposentada

Demais processos
A conquista da Gifa foi 

um passo importante e deu 
energia para o SINAIT conti-
nuar na luta pelos processos 

Por isso, o Sindicato vem tra-

sentido de viabilizar a liquida-

de interesse da Auditoria Fis-
-

ram cumpridas, porém outras 
ainda aguardam recursos nos 

concomitante com a libera-
-

Suely Pedrazzi contou que 

SINAIT mandou mensagem 

relativos ao percentual dos 

percentual dos 28,86%, além 

-
do nesse universo centenas 

-
nua atuando para fazer novos 
acordos que sejam interes-

-
pecialmente nos processos 

Além disso, a Assessoria 

Jurídica do SINAIT, juntamente 
com os escritórios contratados, 
acompanha dezenas de pro-

de tempo especial, regras de 
-

previdenciária, licença-prêmio, 
-

retor de Assuntos Jurídicos do 
SINAIT, Wellington Maciel Pau-
lo, essa conquista deve ser co-

um passo dado pelo Sindicato 
na busca pela paridade entre 

“

”

informando em qual banco 

-
tamente ao informar, porque 

Diva Maria Santos, AFT 
da Bahia, também sacou 
seus precatórios e consi-
dera que o Sindicato fez 
um excelente acordo com 

alcançar essa vitória, por 
tudo o que contribuímos 
para a Auditoria Fiscal do 
Trabalho, para o País e para 

exercido papel de grande 
-

é fácil e o Sindicato tem fei-


