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Caro(a) leitor(a), 
É com imensa satisfação que a Direto-

ria Executiva do SINAIT informa o fim da 
espera para a maioria dos beneficiários 
que aderiram ao acordo na ação da GIFA. 
Os pagamentos referentes aos 704 preca-
tórios inscritos para o exercício de 2022 
foram depositados e já estão disponíveis 
para levantamento. 

Esses valores são fruto do acordo cele-
brado pelo SINAIT com a  Advocacia-Ge-
ral da União, que pôs fim a uma disputa 
judicial que se arrastava por quase duas 
décadas e afastou a possível cobrança 
de honorários sucumbenciais. Acele-
rar os pagamentos e evitar esse desconto 

foram os fatores que motivaram a ampla 
adesão ao termo de acordo. Naquela 
época, não tínhamos dimensão de que 
estava por vir uma profunda mudança no 
sistema constitucional de pagamentos de 
precatórios. Estamos falando das Emen-
das Constitucionais 113 e 114, oriun-
das da PEC dos Precatórios, que criaram 
um subteto para pagamentos de dívidas 
judiciais. Essa limitação, já neste ano, foi 
responsável pela postergação de todos os 
precatórios de natureza não alimentar 
inscritos para pagamento. 

Esse montante, exceto em casos previs-
tos na lei, ficou acumulado para o pró-
ximo exercício e, assim, se inicia uma bola 
de neve de estoque de dívida que pode 
alcançar, segundo dados da Consultoria 
da Câmara dos Deputados, R$ 580 bilhões 
até o fim da vigência das ECs, em 2026. 

Esse cenário evidencia, agora, mais que 
antes, a tempestividade deste acordo. É 
preciso estar claro, porém, que não foi só o 
acordo que garantiu a quitação dos valo-
res, uma vez que o texto original da PEC 
dos Precatórios mirava, também, os paga-
mentos de natureza alimentar. Foi o tra-
balho do SINAIT, em parceria com outras 
entidades, no Legislativo, que garantiu 
melhorias ao texto para assegurar espaço 
para pagamento desses títulos em 2022. 

Para os beneficiários contemplados, 
é hora de comemorar. Para o futuro, 

reafirmamos que a luta em 
defesa dos direitos dos nos-
sos filiados, da efetividade da 
Justiça e da segurança jurí-
dica continua. 

Boa leitura! 

CARTA AO LEITOR
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Valores estão disponíveis 
para levantamento no 
Banco do Brasil e na 
Caixa Econômica Federal

D
epois de 18 anos, chegou ao 
fim, para a maioria dos exe-
quentes, a luta pelo reconhe-
cimento do direito de apo-

sentados, a partir de 2004, e de seus 
pensionistas à Gratificação de Incre-
mento da Fiscalização e Arrecada-
ção (GIFA).  Os valores referentes aos 
precatórios inscritos para 2022 foram 
depositados no final de agosto e já 
podem ser levantados no Banco do 
Brasil e na Caixa Econômica Federal.

O acordo judicial fir mado pelo 
SINAIT com a Advocacia -Geral da 
União garantiu, somados aos que 
haviam sido qui tados em 2021, paga-
mentos para 1776 Auditores-Fiscais 
do Trabalho que aderiram ao termo.  
Outros 30 ainda estão previstos 
para 2023.

Além de agilizar a conclusão do 
litígio, frente à chance de protelação 
por parte da União no Judiciário, que 
ainda poderia apresentar recursos 
nos processos, o acordo descartou a 
possibilidade de cobrança de honorá-
rios de sucumbência, o que implica-
ria na redução do valor a ser recebido. 
A tempestividade também impediu 
que grande parte dos beneficiários 
sofresse a postergação de seus paga-
mentos em face das Emendas à Cons-
tituição 113 e 114, oriundas da PEC 
dos Precatórios.

ACORDO EXITOSO 

Com pagamentos liberados, 
ação da GIFA chega ao fim 
para maioria dos exequentes 

AMEAÇA
A Proposta de Emenda à Constitui-

ção (PEC) 23 de 2021, apresen-
tada pelo governo ao Congresso 
Nacional em agosto passado, 
colocou em xeque o cumpri-
mento do acordo, diante da pre-
visão inicial de parcelamento, 
em até 10 anos, das dívidas já 
reconhecidas pela Justiça.

Frustração e insegurança toma-
ram conta dos credores, que aguarda-
ram quase duas décadas pelo desfecho 
da ação. O SINAIT agiu prontamente 
e, em um conjunto com outras enti-
dades representativas e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), formou uma 
ampla frente para defender os precatórios 
no Legislativo.

O texto passou por diversas modifica-
ções na Câmara e no Senado. O parce-
lamento pretendido foi substituído pela 
proposta de um subteto dentro do teto de 
gastos, visando limitar o montante a ser 
pago a cada ano.

O trabalho conjunto das entidades resul-
tou em uma importante alteração da reda-
ção no Senado, que retirou os precatórios 

Audiência com a juíza juíza Diana 

Vanderlei em junho de 2021



DESBLOQUEIO 
Nesse ano, 69 precatórios de 

filiados foram bloqueados judi-
cialmente, dos quais a maior 

parte já foi liberada. Quanto aos 
ainda pendentes, o SINAIT está 

tomando providências com o 
objetivo de desbloquear os 

valores de forma ágil. “Esta-
mos em contato constante 

com a Justiça para eluci-
dar as dúvidas apresenta-

das e garantir o desbloqueio de 
forma célere”, afirma a diretora 

Rosa Jorge.
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do Fundef do subteto de gas-
tos criado e, paralelamente, 
estabeleceu uma ordem de 
prioridade para os pagamen-
tos, abrindo espaço para paga-

mento de maior volume 
de precatórios alimenta-
res, como os referentes 
à GIFA.  Ficaram, assim, 
asseguradas as condi-
ções fiscais para concre-
tização do acordo para 
os 704 beneficiários com 
precatórios inscritos para 

2022. Para o 
próximo ano, 
no entanto, 

o cenário é de 
incerteza, mas o 
SINAIT reafirma 
a luta contínua 
em defesa dos 
interesses dos 

seus filiados.

Presidente do SINAIT se reúne com o presidente 
da Comissão Especial responsável pela ana-
lise da PEC 23/2021, deputado federal Diego 
Andrade (PSD/MG)

LUTA CONTRA O  
CALOTE CONTINUA

Tendo em vista o impacto esperado 
das ECs 113 e 114, que deve gerar uma 
bola de neve de estoque de dívidas, 
uma vez que grande parte dos precató-
rios inscritos para 2022 não foi com-
portada no subteto criado, o SINAIT se 
prepara para subsidiar a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 7.064, da 
OAB, no Supremo Tribunal Federal 
(STF).

A ADI, sob relatoria da ministra Rosa 
Weber, pede a revogação das emendas, 
uma vez que o não pagamento dos pre-
catórios fere os princípios da harmo-
nia e da independência entre os Pode-
res da União. “Tal como ocorre com as 
dívidas mobiliárias – e com as despe-
sas extraordinárias e não recorrentes 
excepcionadas pelo Novo Regime Fis-
cal (NRF) –, as dívidas judiciais repre-
sentam montante em relação ao qual 
o Poder Executivo e o Poder Legislativo 
não possuem qualquer espécie de con-
trole ou ingerência, mas cuja quitação 
é absolutamente inescusável”, diz tre-
cho da petição inicial.

 “O SINAIT fez um trabalho intenso, 
tanto na Câmara dos Deputados 
quanto no Senado, para barrar a PEC 
23, porém, depois da aprovação na 
Casa iniciadora, a tramitação foi ace-
lerada. Esperamos que a ADI em curso 
possa reverter essa situação. Estamos 
prontos para contribuir com esse tra-
balho também no STF”, afirma o presi-
dente do Sindicato, Bob Machado.



6

FAQ

Os honorários são separados judicialmente 
e ficam disponíveis em nome do escritório 
patrono. Sendo assim, não será requisitado 
nenhum pagamento posterior.

Confira a seleção de dúvidas 
sobre o pagamento dos 
precatórios
Incide IRPF? Como declarar?  
Como conferir? Onde sacar?

Visando esclarecer os filiados sobre 
o pagamento dos precatórios referen-
tes à ação da Gratificação de Incre-
mento da Fiscalização e Arrecada-
ção (GIFA), o SINAIT disponibiliza 

uma seleção de perguntas frequen-
tes. Caso seu questionamento per-
maneça em aberto, entre em contato 
com assessoria jurídica do Sindicato 
pelo e-mail juridico@sinait.org.br. 

O SINAIT enviou e-mail aos beneficiados 
informando sobre a liberação do crédito e 
indicando em qual banco se encontra o dinheiro 
para a realização do saque.

Como saber se 
figuro na lista dos 
beneficiários com 

depósito liberado? 

O beneficiário deve comparecer à agência 
munido de: documento de identidade original 
com a foto, CPF e comprovante de residência 
com data de emissão máxima de 90 dias (Fatura 
de celular não é aceita). O comprovante de 
residência tem sido exigido apenas pela Caixa 
Econômica Federal.

Quais documentos 
devo levar à 

agência bancária 
para sacar meu 

precatório?

Quando serão 
cobrados os 

honorários 
advocatícios?
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Na hora do saque, o banco desconta o Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF), em percentual 
variável, com base na tabela progressiva e de 
acordo com o número de meses a que se refere, 
e mais a contribuição previdenciária sobre o 
valor do precatório.  

Se o beneficiário for isento de Imposto de 
Renda (como nos casos de moléstia grave), 
deverá apresentar a comprovação junto ao 
banco no momento do saque.

Sim, os valores devem constar na declaração do 
Imposto de Renda do ano subsequente ao do 
pagamento, ou seja, para os beneficiários que 
receberem em 2022, os valores devem ser indi-
cados na declaração em 2023. Fique atento, pois, 
no caso da GIFA, não há necessidade de informar 
o pagamento dos honorários advocatícios refe-
rentes a esses precatórios na Ficha de “Pagamen-
tos Efetuados”, uma vez que os descontos serão 
realizados diretamente na fonte. 

Desconfie sempre de qualquer tipo de cobrança 
direta. E lembre-se: não faça depósitos, não 
forneça dados pessoais, não faça ligações para 
nenhum tipo de número fornecido nessas cir-
cunstâncias. Se receber uma correspondência, 
ligação ou mensagem suspeita, entre em contato 
imediatamente com a assessoria jurídica do Sin-
dicato pelo email juridico@sinait.org.br. 

Os precatórios depositados na CAIXA só podem 
ser levantados pessoalmente. No Banco do Brasil, 
é possível aderir ao crédito automático de preca-
tórios. Quem fizer essa opção, terá o valor em sua 
conta corrente no dia útil seguinte à adesão. Para 
isso, pelo APP, clique em MENU > SERVIÇOS > RESGATE 
AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIOS > ADERIR. Depois, é só sele-
cionar a conta para o crédito e seguir os passos 
subsequentes solicitados pelo banco. Pelo internet 
banking, acesse o site bb.com.br, entre na conta 
e clique em MENU > CONTA CORRENTE > DEPÓSITO JUDICIAL/
PRECATÓRIOS > AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA e siga os 
demais passos solicitados pelo banco.

Posso sacar 
online? Como 

proceder?

Ainda incidirá 
algum desconto 

sobre o valor 
depositado?

Os valores 
recebidos precisam 

ser declarados à 
Receita Federal no 

próximo ano?

Se eu receber algum tipo 
de cobrança posterior 

sobre débitos referentes, 
por exemplo, a custas 

processuais, como devo 
proceder?
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