
Após cinco meses de trami-
tação do Projeto de Lei (PL) 
5864/2016 no Congresso, o pre-
sidente Michel Temer bateu o 
martelo em relação ao reajuste 
salarial dos Auditores-Fiscais. 
Com a Medida Provisória (MP) 
765, publicada no Diário Oficial 
da União no dia 30 de dezembro 
de 2016, houve a alteração da 
remuneração da categoria, que 
deixa de ser por Subsídio e volta 
para Vencimento Básico, além 
da implementação do famigera-
do Bônus de Eficiência gradati-
vamente crescente para os servi-
dores ativos, e decrescente, para 
aposentados e pensionistas.

Outras carreiras também es-
tão incluídas na MP de Temer, 
tais como: Auditor-Fiscal do 
Trabalho, Diplomatas, Perito 
Médico e Policiais dos Ex-Ter-
ritórios (Acre, Amapá, Rondô-
nia e Roraima).

O QUE VALE NA PRÁTICA
Com a publicação da MP no 

fim do ano passado, as altera-
ções nos vencimentos e pro-
ventos serão efetivamente de-
positadas no mês de fevereiro. 
O texto diz que os valores refe-

rentes aos meses de dezembro 
de 2016 e janeiro de 2017 serão 
contabilizados utilizando 5,5% 
(dezembro) e 5% (janeiro) de 
acréscimo no Vencimento Bá-
sico (como parte do reajuste de 
21,3%) e Bônus de Eficiência, 
exclusivamente nestes dois me-
ses, de R$ 7,5 mil.

Em fevereiro (com pagamen-
to efetivo em março), o Bônus 
de Eficiência passa a ser de R$ 
3 mil. A MP mostra quanto do 
bônus cada Auditor-Fiscal rece-
berá, já que há uma tabela onde 
mostra, em meses, quais são as 
faixas remuneratórias para ser-
vidores ativos (crescentes, até 
alcançar o topo em três anos) e 
para aposentados e pensionis-
tas (decrescentes, até chegar ao 
piso, em nove anos).

TRAMITAÇÃO DA MP
Diferentemente de um Pro-

jeto de Lei, que sai do Con-
gresso para sanção ou veto da 
Presidência, a Medida Provi-
sória parte do caminho inver-
so, da Presidência para apro-
vação do Congresso. 

É um instrumento com força 
de lei adotado em casos de re-

levância e urgência, cujo prazo 
de vigência é de 60 dias, pror-
rogáveis uma vez por igual pe-
ríodo (ou seja, 120 dias no to-
tal). Produz efeitos imediatos, 
mas depende de aprovação do 
Congresso Nacional para trans-
formação definitiva em lei.

De acordo com a definição 
disponível no site da Câmara 
dos Deputados, as MPs tran-
cam a pauta da Casa em que se 
encontrarem após 45 dias de 
sua publicação pelo Executivo. 
Primeiro uma comissão mista, 
formada por deputados e sena-
dores, precisa aprovar um pare-
cer sobre a MP. Depois, ela se-
gue para o plenário da Câmara 
e, em seguida, para o plenário 
do Senado. Caso a aprovação 
do parecer na comissão mista 
demore mais de 45 dias, a MP 
já chega ao plenário trancando 
a pauta das sessões ordinárias.

Se a Câmara ou o Senado re-
jeitarem a Medida Provisória 
ou se ela perder sua eficácia, 
os parlamentares têm que edi-
tar um decreto legislativo para 
disciplinar os efeitos que tenha 
gerado durante sua vigência. 
Caso o conteúdo de uma MP 
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seja alterado, ela passa a trami-
tar como Projeto de Lei de Con-
versão (PLV).

Depois de aprovada na Câ-
mara e no Senado, a Medida 
Provisória – ou o Projeto de 
Lei de Conversão – é envia-
da à Presidência da República 
para sanção. O presidente tem 
a prerrogativa de vetar o texto 
parcial ou integralmente, caso 
discorde de eventuais altera-
ções feitas no Congresso.

MEDIDAS CONTRÁRIAS
A Associação Nacional dos 

Auditores-Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (Anfip), já 
se pronunciou a respeito da 
publicação da MP. A equipe 
de Assuntos Jurídicos da enti-
dade analisa o teor do texto e 
ingressará, “com a maior bre-
vidade possível, com medidas 

judiciais para garantir a pari-
dade constitucional entre ati-
vos e inativos”.

Desde a apresentação da 
proposta de reajuste por par-
te do Governo e de entida-
des favoráveis à mudança, a 
APAFISP – Associação Paulis-
ta dos Auditores-Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil – mos-
trou-se contrária à quebra da 
paridade, com a dissolução do 
Subsídio como forma de remu-
neração e o retorno do Venci-
mento Básico.

Com o referencial histórico 
de uma entidade com 49 anos 
de atuação em favor da catego-
ria, a APAFISP sabe que a pa-
ridade é uma conquista, tanto 
para quem é aposentado, mas, 
sobretudo, para o servidor ati-
vo, que já cumpriu os requisi-
tos para obtenção de sua apo-

sentadoria com paridade. A 
revogação de um direito cons-
titucional, como o apresentado 
na MP, é, no mínimo, injusta. 

Entretanto é sabido que, sobre 
o valor do Bônus de Eficiência 
não inci dirá contribuição previ-
denciária e, futuramente, há a 
possibilidade de que os servido-
res hoje ativos – muitos deles ra-
dicalmente favoráveis às mudan-
ças – solicitem estes valores na 
justiça, como, de forma análoga, 
pode ser visto nos processos em 
torno da Gratificação de Desem-
penho de Atividade Tributária 
(GDAT), que tramitam no Judi-
ciário há quase 30 anos.

O trabalho, tanto da APAFISP 
quanto da Anfip, foi realizado, 
porém ainda não terminou. A 
luta pelo resguardo de direitos e 
conquistas da categoria perma-
necerá até os limites necessários
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Conselho em Ação
Gestão 2017

O Conselho Executivo da 
APAFISP realizou reunião no 
dia 15, com participação do 
Conselho Fiscal, para analisar 
os trabalhos desempenhados 
ao longo do ano passado e pro-
jetar as atividades para 2017.

Entre os tópicos abordados 
na reunião estavam a aprova-
ção da ata da reunião do Con-
selho Executivo de novembro; 
os informes sobre a campa-
nha salarial e o Projeto de Lei 
5864/2016; a Assembleia Na-

cional da Anfip; a conclusão do 
termo de parceria com a Ad-
mix; e informes jurídicos.

A reunião também definiu 
as atribuições dos conselheiros 
para o exercício de 2017. Con-
fira abaixo:
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Conselho em Ação 
Indefinição

A APAFISP realizou no dia 
15 reunião do Conselho de Re-
presentantes, com integrantes 
de diversas regiões do Estado 
de São Paulo. Esta foi a última 
atividade do conselho no ano 
de 2016. A presidente, Sandra 
Tereza Paiva Miranda, abriu os 
trabalhos com a apresentação 
de um vídeo motivacional so-
bre o ano novo, tendo por base 
a transição do calendário como 
combustível para que cada 
pessoa busque fazer o melhor 
para si e ao próximo.

“Passamos momentos difí-
ceis este ano e creio que so-
mente com união podemos 
vencer os obstáculos à fren-
te”, disse Sandra Tereza, em 
referência à campanha sala-
rial e tramitação do Projeto 
de Lei (PL) 5864/2016, de au-
toria do Poder Executivo, que 
traz o retorno do Vencimento 
Básico como forma de remu-
neração, além da implemen-
tação do Bônus de Eficiência 
com aumento gradativo para 
ativos e queda para aposenta-
dos e pensionistas.

Sandra explicou que o rela-
tório do deputado Wellington 
Roberto (PR-PB), parte da Co-
missão Especial que analisou 
o PL, não foi favorável aos 
aposentados, mas não daria 
para dizer algo preciso sobre 
o que realmente pode acon-

tecer. “As informações que 
eu tenho foram passadas de 
maneira oficial na reunião do 
Conselho de Representantes 
da Anfip, em Brasília, e não há 
nada concreto. Tudo são ape-
nas projeções.” Uma das pro-
jeções apresentadas por San-
dra girava em torno de uma 
possível Medida Provisória 
(MP), o que de fato aconteceu.

Mesmo em um cenário 
de divisão entre os Audito-
res-Fiscais, a presidente da 
APAFISP espera que, no final 
desta campanha salarial, os 
aposentados sejam beneficia-
dos. “Os mais antigos sabem o 
que é receber salário com gra-
tificações e fico espantada de 
ver como essas tabelas colo-
ridas que circulam por aí são 
tomadas como verdades. Não 
há nada no PL que faça refe-
rência aos valores contidos 
nestes arquivos”, relembrou. 
“Estamos à deriva, mas sabe-
mos nadar.”

REPRESENTATIVIDADE 
NA ANFIP

Outro assunto abordado na 
reunião foi a Assembleia Ge-
ral Extraordinária (AGE), que 
discutiu alterações estatutárias 
no sentido de dar à Convenção 
Nacional competências até en-
tão privativas apenas para as 
Assembleias Gerais.

O vice-presidente Executi-
vo da APAFISP, Ariovaldo Ci-
relo, explicou que a diferença 
entre os dois é a representati-
vidade nas votações. “Somen-
te os associados convencio-
nais eleitos podem participar 
das Convenções Nacionais. 
O peso de Estados como São 
Paulo, Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais não é o mesmo, se 
comparado às Assembleias 
Gerais, onde todos os associa-
dos estão aptos a participar.”

Quando tomou conheci-
mento da Carta Conjunta CR/
CE 002/2016 e do Edital de 
Convocação para a AGE no fim 
de novembro, os conselheiros 
executivos da APAFISP discu-
tiram o assunto em reunião na 
sede da entidade e decidiram 
por orientar seus associados a 
votarem contra a alteração do 
estatuto da Anfip. Tal atitude 
rendeu uma ação de desagravo 
por parte do presidente da An-
fip, Vilson Romero.

“Quero deixar bem claro que 
nossa associação é uma entida-
de independente e ninguém vai 
nos cercear de agir em defesa de 
nossos associados”, esclareceu 
Sandra Tereza aos represen-
tantes da APAFISP. A vice-pre-
sidente de Assuntos Jurídicos, 
Margarida Lopes de Araújo, 
disse que faltaram mais infor-
mações sobre a AGE e criticou 
a forma como ela foi divulgada. 
Ao questionar os presentes na 
reunião se eles receberam os ofí-
cios pelo correio, a maior parte 
informou não ter recebido, ao 
passo que outra parte disse que o 
material chegou após a votação. 
Confira matéria completa sobre 
a reunião no site da APAFISP 
(www.apafisp.org.br)

Conselheiros e representantes reunidos na sede da APAFISP na última reunião do ano 
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Eventos 
Confraternização

Além da reunião do Conse-
lho Executivo e de Represen-
tantes, APAFISP realizou tam-
bém no dia 15 de dezembro sua 
festa de fim ano, que teve como 
cenário o restaurante Circolo 
Italiano, em São Paulo.

A presidente da entidade, 
Sandra Tereza Paiva Miranda, 
ao lado dos conselheiros elei-
tos para a gestão deste ano, fa-

lou sobre os desafios e lutas de 
2016. “Sabemos que, apesar de 
todas as adversidades que en-
frentamos este ano, nada será 
em vão. Algo de bom vamos co-
lher nisso tudo e o Conselho es-
teve unido com este propósito 
para vocês, associados”.

O diretor comercial da Max 
Saúde, Fábio Gonçalves, parti-
cipou do evento e distribuiu aos 

participantes da festa brindes 
da Admix, parceira que dispo-
nibiliza os serviços da Brades-
co Saúde aos associados da 
APAFISP e seus dependentes.

No evento também foram 
parabenizados os aniversarian-
tes de dezembro: Liliane, Nely e 
Luci Marta. Confira abaixo fotos 
da festa, que teve a participação 
de mais de 100 convidados:
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Uma das maiores ameaças aos brasileiros tem nome: Proposta de Emenda à Constituição 287/2016. A pauta, pro-
tocolada na Câmara dos Deputados em 5 de dezembro de 2016, representa uma afronta aos direitos sociais da popu-
lação e, em seu sentido prático, a revogação da aposentadoria para os contribuintes da Seguridade Social.

Se for aprovada do jeito como foi proposta, a reforma poderá ser considerada um escândalo sem preceden-
tes, mais incisivo até que os diversos esquemas de corrupção noticiados diariamente e que envolvem, inclusive, 
parlamentares favoráveis aos planos do atual Governo.

A definição de uma idade mínima para aposentadoria com base em “padrões europeus” é, no mínimo, contra-
ditória. Até porque a realidade dos países situados no referido continente apresenta diferenças marcantes em 
relação ao Brasil. A contrapartida em relação aos tributos tem uma dicotomia gritante. Na Europa, áreas como 
Saúde e Educação, mais sensíveis à população, realmente funcionam e apresentam resultados que superam o 
Brasil em todos os níveis. Outros pontos que não podem ser esquecidos são a extensão territorial e demográfica.

Dizer que “a população está envelhecendo e a reforma se faz necessária para garantir o futuro das próximas 
gerações” é uma divulgação errônea, demagoga e ameaçadora, assim como tem sido ao longo dos anos ao se 
referir ao falacioso deficit da Previdência. Até certo tempo atrás se cogitava o retorno da Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira (CPMF) para cobrir tal “rombo”.

A informação é pura e simples: não há deficit. A Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Anfip) realiza há anos estudos com dados oficiais que mostram resultados positivos da Seguridade So-
cial. Mesmo em um ano de crise, o resultado é positivo em R$ 11 bilhões, ao contrário do que é falado pelo Go-
verno e exaltado por veículos de comunicação, cujos maiores anunciantes são empresas do mercado financeiro, 
sedentas por novos clientes investidores de títulos de previdência privada.

Por falar em empresas do mercado financeiro, percebe-se que não há interesse do Governo em mudar um 
cenário extremamente negativo do ponto de vista econômico: juros e amortização da dívida. Em 2015, o Brasil 
destinou quase 44% do orçamento anual (R$ 488 bilhões) para pagamento da Dívida Pública Federal, que fechou 
o ano em R$ 2,793 trilhões. Somadas, Educação e Saúde não chegam a 10% do orçamento.

Diversos projetos foram apresentados com o objetivo de que houvesse auditoria da dívida. Nenhum deles, 
entretanto, foi aprovado. Com o agravamento da crise, o atual Governo destinará R$ 1,7 trilhão somente para 
juros e amortização da dívida em 2017, valor 3,4 vezes maior que em 2015.

É preciso deixar claro que o montante acumulado na Seguridade Social não pertence a nenhum Governo, e 
sim ao povo brasileiro. O Congresso Nacional, por meio de diversas ações que contradizem a própria Consti-
tuição, aprovou a ampliação do percentual e da duração da Desvinculação das Receitas da União, a famigerada 
DRU, que agora está em 30% com duração até 2023.

A DRU é relacionada a valores que deveriam ser destinados à Seguridade Social, porém não chegam até ela 
por meio de lei. Estimativas que até a data de encerramento, a DRU consumirá cerca de R$ 1 trilhão da Segu-
ridade. Tal aumento é mais um argumento a favor daqueles que, como nós da APAFISP – Associação Paulista 
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil –, defendem o patrimônio da população.

Os objetivos do Governo parecem estar claros: fazer a reforma da Previdência Social; cessar o direito de 
aposentadoria do contribuinte; forçar a procura de títulos de previdência privada; e diminuir sobremaneira os 
direitos do trabalhador com uma reforma trabalhista. O cenário, ao que tudo indica, favorece apenas a inicia-
tiva privada, em detrimento do povo.

Temos de lutar contra a aprovação desta reforma, que parece ter sido elaborada apenas com números, 
desconsiderando totalmente a realidade da sociedade brasileira. Este conceito de “capitalizar lucros e socia-
lizar prejuízos” tem de acabar. Em vez de sucatear o serviço público, restringir os investimentos na Saúde e 
Educação e limitar benefícios sociais, a classe política deveria fazer uma autocrítica sobre o papel que tem 
exercido ao longo dos anos. Será que os brasileiros terão de ser penalizados ainda mais para suprir um deficit, 
que sequer é real?

A reforma que deveria ser priorizada é a política. O atual sistema, decerto, não reflete a representatividade 
nem atende os anseios da população nas esferas Municipais, Estaduais e Federais, pelo contrário: favorece 
que políticos visem, na maioria das vezes, benefícios próprios e autopreservação.

Não à reforma da Previdência Social!

Conselho Executivo da APAFISP

Opinião 
A Previdência Social é patrimônio do povo e deve ser preservada
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BALANÇO
Sandra Tereza avalia a par-

ticipação no programa: “foi 
uma tarde muito agradável, 
rica e satisfatória, pois tive-
mos a oportunidade de levar 
algumas palavras em defesa 
da Previdência Social, diante 
da ameaça de uma reforma es-
drúxula proposta pelo gover-
no Temer”.

Após a gravação, Sandra 
Tereza conheceu as instala-
ções da emissora, localizada 
na Zona Oeste de São Paulo, 
acompanhada pelo diretor 
Executivo Nacional de Rela-
ções Institucionais da Record, 
Zacarias Pagnanelli, e pelas 
assessoras Karina Lajusticia e 
Beatriz Lopes.

A emissora tem se tornado 
um meio importante de divul-
gação do trabalho da APAFISP 
em defesa dos Auditores-Fis-
cais categoria e da Previdên-
cia. No ano passado, o então 
presidente Walter Moraes 
Gallo participou do mesmo 
programa ao lado de Margari-
da Lopes de Araújo. A íntegra 
da entrevista de Sandra está 
disponível no site da associa-
ção (www.apafisp.org.br)
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Sua opinião é importante 
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A presidente da APAFISP, 
Sandra Tereza Paiva Miranda, 
participou do programa Car-
tão de Visita, da Record News, 
conduzido pela jornalista Dé-
bora Santilli. Entre os temas 
abordados na entrevista estão 
sonegação fiscal, crise finan-
ceira e política, além de pon-
tos ligados à Previdência So-
cial, como o falacioso deficit e 
a famigerada reforma propos-
ta pelo governo Temer.

Quando questionada se 
existe um modelo de Previ-
dência em outro país que po-
deria ser o ideal para o Brasil, 
Sandra Tereza foi taxativa: 
“o melhor modelo é o do pró-
prio Brasil. Não podemos 
aplicar um sistema utilizado 
na Europa para a nossa rea-
lidade”. Ela complementou 
que questões demográficas, 
geográficas e culturais são 
importantes indicativos a se-
rem analisados antes de uma 
reforma e que todos precisam 
ser ouvidos, principalmente 
os trabalhadores.

Em relação ao suposto defi-
cit previdenciário, Sandra Tere-
za apresentou dados oficiais do 
próprio Governo que contestam 
a tese de saldo negativo, divul-
gado amplamente na mídia e 
utilizado como motivo principal 
para a reforma. “As contas da 
Previdência não podem ser ana-
lisadas de maneira individual, 
como tem sido feito. O artigo 
194 da Constituição Federal diz 
que a Seguridade Social é forma-
da pela Previdência, Assistência 
e Saúde. Quando se analisa este 
conjunto, o saldo é, sim, posi-
tivo”, explica a Auditora-Fiscal 
aposentada à apresentadora.

Conselho em Ação 
Não à reforma

Sandra Tereza e Debora Santilli durante a gravação do programa


