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Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil

Comunicado nº 01 (Ano XXIV)   Brasília, 5 de janeiro de 2017

Saiu o aumento! Governo deixa 
para a última hora a MP do reajuste

O Presidente da República, Michel 
Temer, editou em 29 de dezembro a Medida 
Provisória (MP) 765/16, publicada no Diário 
Ofi cial da União de 30 de dezembro, onde 
concede aumento de 21,3% parcelados aos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil.

Como já reconhecido por manifestações 
das autoridades federais, o objetivo de 
adiar até a última hora a edição da MP está 
inserido no contexto de redução dos gastos 
públicos, como afi rmou o ministro do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
Dyogo de Oliveira, em entrevista coletiva: 
“Os reajustes estavam, na sua maioria, 
previstos para agosto. Fomos segurando 
isso até dezembro e já não vai mais impactar 
este ano, mas de 2017 em diante".

O percentual será distribuído da 
seguinte forma: 5,5% de aumento a partir 
de 30/12/2016 (data da Medida Provisória); 
5% a partir de janeiro de 2017; 4,75% em 
janeiro de 2018; e 4,5% em janeiro de 2019 
(Anexo VII, letra a).

A ANFIP não confi rma – até o 
fechamento deste boletim - se o Ministério 
do Planejamento autorizará a confecção de 
folha suplementar com o aumento relativo 
a dezembro/2016, ou se as diferenças serão 
incluídas na folha de janeiro, a ser paga no 
início de fevereiro.

A referida Medida Provisória também 
altera de novo a forma de remuneração dos 
Auditores Fiscais, que passam a receber 
vencimento básico ao invés de subsídio.

Ao mesmo tempo, dentro da política 
de implementar a meritocracia na RFB, 
institui um adicional chamado Bônus de 
Efi ciência e Produtividade, concedido 
integralmente aos ativos e, sem obedecer 
à paridade constitucional, de forma 
decrescente aos inativos. 

A MP, além dos assuntos envolvendo 
Auditores Fiscais da RFB, trata também 
do cumprimento de Termos de Acordo 
fi rmados pelo governo com as carreiras 
de Perito Médico, do Auditor Fiscal do 
Trabalho, dos Policiais dos Ex-Territórios, 
dos Diplomatas, dos Analistas de 
Infraestrutura, dentre outras.

No que diz respeito aos Auditores 
Fiscais, o texto ainda traz, em resumo, 
diversos itens da pauta não remuneratória 
(Termo de Acordo assinado e defendido 
pela ANFIP) e da pauta salarial, a saber:

a) Considera essenciais e indelegáveis 
as atividades dos servidores da RFB;

b) Altera a denominação da Carreira de 
Auditoria da Receita Federal do Brasil para 
Carreira Tributária e Aduaneira da Receita 
Federal do Brasil, integrada pelos cargos de 
Auditor Fiscal e Analista Tributário;

c) Reconhece os ocupantes do cargo 
de Auditor Fiscal como autoridades 
aduaneiras e tributárias;

d) Institui o Programa de Produtividade 
da Receita Federal do Brasil;

e) Institui o Bônus de Efi ciência e 
Produtividade na Atividade Tributária 

e Aduaneira, pago integralmente aos 
ativos, conforme aferição trimestral 
e aos inativos, de forma decrescente, 
na proporção do tempo decorrido do 
início de sua aposentadoria ou pensão. 
A nova rubrica não tem incidência de 
contribuição previdenciária (Anexos 
III e IV, a);

f) Cria o Comitê Gestor do Programa 
de Produtividade da RFB, composto 
somente por representantes do Ministério 
da Fazenda, do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e da Casa Civil 
da Presidência da República;

g) Institui o Índice de Efi ciência 
Institucional, composto de 
indicadores de desempenho e metas, 
a ser fi xado em regulamento, para 
aferir o valor global do Bônus de 
Efi ciência e Produtividade;

h) Exclui da percepção do bônus todos 
os Auditores Fiscais que estejam cedidos a 
outros órgãos, exceto exercendo atividades na 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, 
na Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, gabinetes de Ministro de 
Estado, Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e requisitados com base legal;

i) Veda, expressamente, a 
recuperação de adicionais devidos 
quando da instituição do subsídio, 
em 2008, como adicionais de tempo 
de serviço, agregações decorrentes de 
cargos ocupados, etc.
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Estratégias a serem 
desenvolvidas pela ANFIP

Judiciais
A equipe de assessoramento da 

Vice-Presidência de Assuntos Jurídicos 
da ANFIP analisa o teor da referida MP, 
com vistas a ingressar, com a maior 
brevidade possível, com as medidas 
judiciais para garantir as conquistas e 
os direitos suprimidos dos Auditores 
Fiscais, em especial, a paridade 
constitucional entre ativos e inativos.

Como sabemos, a expectativa 
de recuperar a paridade reside numa, 
talvez, longa demanda judicial, já que 
mérito de questões salariais do Direito 
Administrativo demoram para transitar 
em julgado e, mais ainda, pela quantidade 
de envolvidos. E depois tem a exaustiva 
tramitação dos processos de execução. 

Ao mesmo tempo, ingressaremos 
com as Ações Ordinárias cabíveis 
buscando recuperar as vantagens 
pessoais que integravam o patrimônio 
salarial de cada associado, decorrente de 
tempo de serviço (adicionais de tempo 

de serviço, bienais, etc) ou de cargos 
ocupados (DAS, FG, quintos, etc), 
apesar da vedação existente na MP. O 
ingresso da ação necessita de autorização 
em Assembleia Geral, que realizaremos 
no fim de janeiro.

Parlamentares
A Vice-Presidência de Assuntos 

Parlamentares da Associação também já 
providencia, com os assessores da área, 
a formulação de emendas que possam 
corrigir o texto, quando da instalação 
da Comissão Mista que deve analisar a 
matéria no Congresso Nacional, a partir 
de fevereiro.

O foco das emendas será a 
manutenção da paridade, a recuperação 
das prerrogativas que estavam no 
Projeto de Lei Original (PL 5864/16) e 
a eliminação das vedações à chamada 
repristinação (situação salarial existente 
quando do início da percepção de 
remuneração na forma de subsídio).

Nos meses de dezembro e 
janeiro, os Auditores Fiscais da 
ativa (que já tenham cumprido o 
estágio probatório) e os aposentados 
há menos de um ano, receberão 
R$ 7.500 a título de Bônus de 
Eficiência e Produtividade.

Nos meses subseqüentes, 
o valor mensal (a título de 
adiantamento) será de R$ 3.000, 
sujeito a compensações quando 
da aferição trimestral, a ser 
regulamentada.

Para os Auditores Fiscais 
que não completaram o estágio 
probatório e para os demais inativos 
(aposentados e pensionistas), o 
pagamento do Bônus obedecerá 
uma escala (Anexos III e IV, a).

O Bônus de Eficiência e 
Produtividade na Atividade 
Tributária e Aduaneira não 
integrará o vencimento básico, 
não servirá de base de cálculo 
para adicionais, gratificações ou 
qualquer outra vantagem pecuniária 
e não constituirá base de cálculo de 
contribuição previdenciária.

Exemplo: O aposentado 
há mais de 108 meses (9 anos), 
sem isenção do IR, receberá 
R$ 761,25 de bônus a partir de 
fevereiro. Se for isento do IR – 
R$ 3.000,00 x 0,35 = R$ 1.050,00.

Bônus para 
ativos e inativos

ANEXO III, letra a
Percentual máximo do bônus a ser atribuído aos servidores em atividade

SERVIDOR ATIVO

Tempo como servidor ativo no cargo (TA)
(Em meses)

Percentual correspondente (%)

TA ≤ 12 0%

12 < TA ≤ 24 50%

24 < TA ≤ 36 75%

TA > 36 100%

Confira as tabelas da MP 765/16, da Carreira 
Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil
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ANEXO IV, letra a 
Percentual máximo do bônus a ser atribuído aos aposentados e pensionistas

APOSENTADO/PENSIONISTA

Tempo como aposentado/pensionista (T1)(Em meses) Percentual correspondente (%)

T1 ≤ 12 100%
12 < T1 ≤ 24 93%
24 < T1 ≤ 36 86%
36 < T1 ≤ 48 79%
48 < T1 ≤ 60 72%
60 < T1 ≤ 72 65%
72 < T1 ≤ 84 58%
84 < T1 ≤ 96 51%

96 < T1 ≤ 108 44%
T1 > 108 35%

ANEXO VI, letra a
MENOS CLASSES E PADRÕES

A MP reduz para nove o número de classes e padrões da Carreira (atualmente 13), com a seguinte correlação:

ANEXO VII, letra a
Valor do vencimento básico

CARGO CLASSE PADRÃO

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR

DA DATA DE 
PUBLICAÇÃO 

DESTA MEDIDA 
PROVISÓRIA

DE 1o JAN. 2017 DE 1o JAN. 2018 DE 1o JAN. 2019

Auditor Fiscal da 
Receita Federal 

do Brasil

ESPECIAL

III 23.755,31 24.943,07 26.127,87 27.303,62

II 23.095,33 24.250,10 25.401,98 26.545,07

I 22.686,97 23.821,32 24.952,83 26.075,71

PRIMEIRA

III 21.428,67 22.500,11 23.568,86 24.629,46

II 21.008,51 22.058,94 23.106,74 24.146,54

I 20.192,72 21.202,36 22.209,47 23.208,90

SEGUNDA

III 19.416,08 20.386,89 21.355,26 22.316,25

II 19.035,38 19.987,14 20.936,53 21.878,68

I 18.296,20 19.211,01 20.123,53 21.029,09

SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Cargo de Auditor 
Fiscal da Receita 

Federal do Brasil e de 
Analista Tributário da 

Receita Federal do 
Brasil

CLASSE PADRÃO CLASSE PADRÃO

Cargo de Auditor 
Fiscal da Receita 

Federal do Brasil e de 
Analista Tributário da 

Receita Federal do 
Brasil
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