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Convencionais, sejam bem vindos!
A ANFIP, em nome de todos os 

integrantes do Conselho Executivo, dá 
as boas vindas a todos os convencionais 
que participam desta XXVI Convenção 
Nacional, um momento signifi cativo 
para a carreira e o futuro da Entidade. 
Chegam sob um grande abismo 
político, resultado da recente divulgação 
de delação premiada que envolve 
diretamente o presidente da República. 
A gravidade dos fatos acendeu o sinal de 
alerta no país, modifi cando o cenário que 
vinha até então sendo executado. 

Consequência imediata dessa crise 
foi a paralisação da tramitação das 

reformas trabalhista e Previdenciária. 
Apesar da situação do presidente da 
República ser considerada insustentável, 
sua permanência no cargo não pode 
ser descartada, o que exige plena e 
completa atenção da sociedade quanto 
à retomada da agenda de reformas. 
O alerta também deve estar mantido 
caso ocorra a vacância do cargo e um 
sucessor comprometido com as pautas 
assuma a presidência. 

O momento é delicado e exigirá de 
todos os brasileiros, especialmente dos 
servidores públicos, em particular dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do 

Brasil, por sua atribuição imprescindível 
para a sociedade, total comprometimento 
para que o país continue sua caminhada 
rumo à justiça fi scal e tributária, ao 
combate à corrupção, à sonegação e à 
evasão de divisas, à defesa das fronteiras 
e ao cumprimento e fi scalização dos 
preceitos legais. 

Que as resoluções, determinações, 
debates e especialmente as relações 
estabelecidas aqui possam ser levadas 
por todo esse Brasil de maneira aberta 
e transparente, como um grito para que 
todos se unam neste momento. 

Sejam todos bem vindos!

MP 765/16: Com crise, tramitação deve ser afetada
As notícias veiculadas nos últimos 

dias colocam o governo em situação 
muito delicada. Até o desfecho sobre 
o comando do Palácio do Planalto, a 
tendência é que o Congresso Nacional 
entre num período de letargia em termos 
deliberativos, passando a debater apenas 
os desdobramentos da atual crise e as 
alternativas para solucioná-la.

Caso esse cenário se concretize, 
diversas Medidas Provisórias 
(MPs) em tramitação no Congresso 
Nacional terão o risco de perderem 
efi cácia por decurso de prazo. Neste 
contexto, apenas MPs que obtenham 
amplo consenso entre as lideranças 
do Governo e da Oposição terão 
alguma expectativa de deliberação nas 
próximas semanas.

Caso as MPs percam efi cácia, o § 
3º do art. 62 da Constituição determina 
que as relações jurídicas estabelecidas 
sob suas vigências sejam defi nidas por 
meio de projeto de decreto legislativo, 
de autoria da comissão mista, no 
prazo de quinze dias, ou de qualquer 
deputado ou senador, após esse prazo. 

Se o texto não for editado no prazo de 
até 60 dias após a perda de validade 
da MP, os atos praticados durante a 
vigência dela serão convalidados.

Reedição de Medidas Provisórias 
- Quanto à reedição de medidas 
provisórias com o mesmo conteúdo 
de direito material, existem duas 
interpretações possíveis para o §10 do 
art. 62 da Constituição Federal, que 
assim estabelece: é vedada a reedição, 
na mesma sessão legislativa, de medida 
provisória que tenha sido rejeitada 
ou que tenha perdido sua efi cácia por 
decurso de prazo.

Tese 1: Uma das correntes 
defende que é vedada a reedição de 
medidas provisórias na mesma sessão 
legislativa em que se deu a discussão 
da matéria, portanto não levando em 
consideração a data de sua edição. 
Por esse entendimento, a data a ser 
verifi cada seria o último dia de prazo 
para discussão da MP. Prevalecendo 
essa tese, das atuais 26 MPs em 
tramitação no Congresso Nacional, 

nenhuma delas poderia ser reeditada 
na atual sessão legislativa, que terá 
término em 22 de dezembro.

Tese 2: A outra corrente defende 
que é vedada a reedição de medidas 
provisórias cuja data de edição tenha 
ocorrido na mesma sessão legislativa. 
Neste contexto, poderiam ser reeditadas 
todas as medidas editadas antes do dia 
2 de fevereiro de 2017, data em que 
se iniciou a atual sessão legislativa. 
Prevalecendo tal entendimento, das 26 
MPs em tramitação, 15 poderiam ser 
reeditadas na atual sessão legislativa.

Situação da MP 765/2016 - No 
tocante à MP que versa sobre o reajuste 
salarial de diversas carreiras da 
administração pública, cabe informar 
que o último dia para deliberação no 
Congresso Nacional se dará no dia 1º 
de junho. Neste sentido, a partir do 
dia 2 de junho os efeitos futuros da 
medida perderão efi cácia, devendo ser 
mantidos os efeitos já produzidos.

Assim, é possível assegurar que as 
parcelas remuneratórias que já foram 
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Reforma da Previdência fi ca suspensa

pagas não serão objeto de discussão, 
uma vez que ao longo da vigência 
de tramitação da MP o princípio da 
legalidade esteve contemplado.

Quanto ao aumento remuneratório 
implementado no curso da tramitação 
da medida provisória e aos que não 
chegaram a ser implementados até o dia 
1º de junho, deverão ser prejudicados 
após a perda de efi cácia da medida 
provisória, portanto restabelecendo à 
remuneração anterior à edição da MP 
765/2016. Tal situação, entretanto, 
poderia ser questionada juridicamente 
em face do disposto no inciso XV do art. 
37 da Constituição Federal, que versa 
sobre a irredutibilidade de subsídios e 
de vencimentos. É bem provável que a 
questão seja judicializada.  

Alternativas regimentais - Com 
objetivo de evitar a perda de efi cácia, 
poderia se tentar construir um amplo 
acordo entre as lideranças do governo 
e da oposição em conjunto com os 
presidentes da Câmara e do Senado 
Federal, no sentido de criar uma pauta 
mínima para deliberação nas próximas 
semanas.

Nesta esteira, deveria ser resgatado 
o histórico de negociação até a edição 
da MP 765/2016. Alcançado o acordo 
político, será necessário apresentar e 
aprovar requerimento de preferência 
para votação da MP 765, uma vez que 
existem outras medidas provisórias à 
sua frente na Ordem do Dia.

Não sendo possível construir 
tal acordo no Congresso Nacional e 

prevalecendo o entendimento de que 
a MP 765 pode ser reeditada na atual 
sessão legislativa, o governo poderia 
reapresentá-la a partir do dia 2 de junho. 
Prevalecendo entendimento contrário, 
o governo poderia encaminhar o 
conteúdo da MP 765/2016 por meio de 
Projeto de Lei.

Especifi camente sobre os 
servidores contemplados em projetos 
de lei em tramitação no Congresso 
Nacional, como é o caso do PL 
5864/2016, que aguarda deliberação 
de três recursos no Plenário da Câmara 
dos Deputados, o conteúdo do projeto 
poderia ser convertido em emenda a 
medidas provisórias que possam ser 
editadas. Tal alternativa não assegura a 
implementação imediata dos reajustes 
salariais, entretanto poderá ser um 
atalho regimental a ser considerado.

Alternativamente, no caso de perda 
de efi cácia, o teor da medida provisória 
poderia ser incorporado, como emenda, 
ao PL 5864/2016, mas, nesse caso, 
teria que ser construído acordo para 
a votação do projeto e para superar 
eventual veto por vício de iniciativa. A 
hipótese contornaria o problema da tese 
que defende que a matéria não poderia 
ser objeto de edição de nova medida 
provisória na atual sessão legislativa. 
(Fonte: Radar Legislativo)

Parecer – o relatório do senador 
Fernando Bezerra Coelho (PSB/PE) 
ao texto foi aprovado pela Comissão 
Mista no último dia 17. Até a 
hora da abertura das deliberações 

da Comissão, o presidente da 
ANFIP, Vilson Antonio Romero, 
e o vice-presidente de Política de 
Classe, Floriano Martins de Sá 
Neto, e a suplente da Região Sul, 
Dejanira Freitas Braga, contataram 
parlamentares, demonstrando a 
relevância de manter a condição de 
autoridade tributária e aduaneira aos 
Auditores Fiscais, que estava prevista 
no texto original, porém foi mitigada 
no relatório de Bezerra, assim como 
demonstraram a importância da 
forma de remuneração por subsídio 
e da recuperação da paridade entre 
ativos e aposentados no recebimento 
do Bônus de Efi ciência. Apesar dos 
apelos, os parlamentares aprovaram 
somente um dos destaques, sobre a 
equiparação salarial de servidores dos 
ex-territórios (Rondônia, Roraima e 
Amapá) que integram carreiras não 
contempladas pela MP.

Com a indefi nição da agenda 
do Congresso, é preciso intensifi car 
o trabalho parlamentar em torno da 
pauta que a ANFIP defende desde o 
início das negociações salariais. A 
Entidade está encaminhando a todos 
os parlamentares um conjunto de 
informações sobre a necessidade de 
mudanças no texto, enfatizando a 
importância de que todos apoiem os 
destaques de votação em separado 
(DVS) sugeridos pela Associação a 
fi m de resgatar o subsídio, a paridade 
e a autoridade tributária e aduaneira. A 
Entidade continuará defendendo seus 
pleitos de forma transparente e justa. 

A crise política eclodida nos 
últimos dias também vai afetar 
a tramitação da PEC 287/16, da 
reforma da Previdência. O relator 
da matéria, deputado Arthur Maia 
(PPS/BA) emitiu um comunicado 
oficial afirmando que “não há espaço 
para avançarmos com a reforma da 
Previdência no Congresso Nacional 
nessas circunstâncias”.

Confira a nota na íntegra:
“Ao longo da semana tivemos a 

clara impressão de que as inúmeras 
notícias positivas divulgadas pela 

imprensa apontavam para um futuro 
melhor para o nosso país. Não tenho 
dúvidas de que a expectativa da 
Reforma da Previdência para a qual 
trabalhei com tanta determinação, 
sempre com norte de diminuir 
privilégios e garantir os benefícios 
aos mais necessitados, contribuiu para 
esse cenário de esperança.

De ontem para cá, a partir das 
denúncias que surgiram contra o 
presidente da República, passamos a 
viver um cenário crítico, de incertezas 
e forte ameaça da perda das conquistas 
alcançadas com tanto esforço.

Certamente, não há espaço para 
avançarmos com a Reforma da 
Previdência no Congresso Nacional 
nessas circunstâncias. É hora de 
arrumar a casa, esclarecer fatos 
obscuros, responder com verdade a 
todas as dúvidas do povo brasileiro, 
punindo quem quer que seja, 
mostrando que vivemos em um país 
em que a lei vale para todos. Só assim 
é que haveremos de retomar a Reforma 
da Previdência Social e tantas outras 
medidas que o Brasil tanto necessita.”

Deputado Arthur Maia
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Últimos acontecimentos
Mesmo com a declaração do 

deputado Arthur Maia, o alerta 
continua ligado. Isso porque nas 
negociações políticas tudo pode 
acontecer, e rápido. Um dia antes da 
explosão da crise, a ANFIP esteve com 
o deputado Maia, juntamente com as 
entidades que integram o Fonacate, 
oportunidade em que demonstrou 
a insatisfação do setor com o texto 
aprovado na Comissão Especial.

Os representantes comentaram três 
pontos do substitutivo que desagradaram 
profundamente o conjunto de servidores 
públicos: as regras de transição para 
aqueles que ingressaram antes de 2003; 
as regras de cálculo do benefício para 
os que entraram entre 2003 e 2013 e; 

a alteração da exigência de entidades 
fechadas de previdência complementar, 
em relação aos que estão sob a égide do 
novo regime. Também foram abordados 
o cálculo das pensões, a acumulação 
de aposentadorias e pensões, a 
aposentadoria por incapacidade e o 
abono de permanência.

O deputado reconheceu que o debate 
mais polêmico é mesmo em torno das 
regras de transição. “A equipe técnica 
da Casa elaborou várias tabelas e fez 
diversas simulações, e ainda assim não 
conseguimos construir uma proposta 
que possa atender a esses segmentos, 
conforme pontuado por vocês.”

Arthur Maia informou que o texto 
do relatório não pode mais ser alterado. 

Porém, propôs, caso os servidores 
públicos cheguem a um consenso com 
o governo, uma emenda aglutinativa, 
que, segundo ele, ficaria mais fácil 
de ser aprovada pelo colegiado da 
Câmara. “Vou deixar claro que existem 
parlamentares totalmente contrários 
a qualquer nova concessão nessa 
PEC. Mas, uma emenda aglutinativa, 
construída em parceria com todos vocês, 
é algo razoável para defendermos”, 
explicou Maia.

A ANFIP continuará sua luta 
incessante para proteger o sistema de 
Seguridade Social e, especialmente, 
para defender o pleito dos Auditores 
Fiscais, servidores públicos, que estão 
sendo duramente atacados pela PEC.

Transferência da folha de pagamentos do INSS para a Fazenda
Depois de muitas idas e vindas 

ao Ministério da Fazenda e ao INSS 
a fim de solucionar definitivamente 
a migração da folha de pagamentos 
de Auditores Fiscais aposentados 
e de pensionistas, e sem qualquer 
disposição dos órgãos para resolver 
a questão, a ANFIP ingressou com 
Mandado de Segurança para que a 
Justiça solucione o impasse. Ainda 
existem 1422 pastas funcionais a 
serem transferidas, mesmo após 
dez anos de unificação da Receita 
Previdenciária com a Receita Federal. 

Além de garantir a migração 
da folha, fazendo-se cumprir a Lei 
11.457/2007, a ANFIP pretende 

assegurar o pagamento do bônus de 
eficiência, criado pela MP 765/16, 
aos aposentados e pensionistas 
que não tiveram seus proventos 
pagos corretamente em decorrência 
da omissão, gerando tratamento 
discriminatório, já que os Auditores 
Fiscais cujas folhas foram transferidas 
receberam suas aposentadorias e 
pensões e o valor do bônus como 
estipulado na referida MP. 

A ANFIP buscou ao longo dos 
últimos anos todos os responsáveis 
pelo procedimento administrativo, 
verificando in loco, nas unidades do 
INSS que ainda estão com as folhas 
sob sua responsabilidade, quais 

problemas estavam ocorrendo, e 
relatou continuamente aos órgãos do 
Ministério da Fazenda os prejuízos 
decorrentes da inércia. Apesar de todas 
as tentativas para solucionar o impasse 
e das inúmeras afirmativas de que os 
responsáveis “estavam empenhados” 
para a resolução da questão, nada foi 
efetivamente concretizado. 

Com o mandado de segurança, 
a ANFIP busca o remédio jurídico 
adequado a fim de resguardar o direito 
líquido e certo dos aposentados e 
pensionistas. A equipe do Jurídico da 
Associação passará, durante a XXVI 
Convenção Nacional, outros informes 
do andamento da ação.

Identificação funcional dos aposentados
Um dos antigos pleitos da ANFIP 

começa a ser solucionado. Os Auditores 
Fiscais aposentados que manifestaram 
interesse em obter a cédula de 
identificação já estão comparecendo 
às unidades da Receita Federal (lista 
na página da internet) para a coleta de 
dados biométricos e biográficos que 
constarão na carteira.

As fichas de coleta dos dados 
foram distribuídas às Digeps (SRRFs) 
e Sageps/Segeps (DRFs), para o 
quantitativo definido na tabela. Neste 
primeiro momento será possível 
atender os aposentados somente nas 
unidades indicadas, localizadas nas 

capitais. As demais localidades serão 
contempladas numa segunda fase de 
coleta de dados. 

Os aposentados podem preencher a 
ficha com as informações biométricas 
e biográficas em qualquer das regiões 
indicadas na lista, não necessariamente 
onde residem. Mas atenção, a cédula 
deverá ser retirada na mesma localidade 
onde os dados foram colhidos.

Os detalhes para a emissão do 
documento foram definidos em 
reunião entre as vice-presidentes 
Misma Rosa Suhett (Aposentadorias 
e Pensões) e Maruchia Mialik 
(Relações Públicas) e a chefe da 

Divisão de Administração de Pessoas 
(Diape), Viviane Mara Enke, da 
Coordenação-Geral de Gestão de 
Pessoas do Ministério do Planejamento 
(Cogep/MP). Pela Fundação ANFIP, 
participaram da reunião a diretora 
Administrativa, Maria Beatriz 
Fernandes Branco, e a diretora de 
Estudos e Projeto da Seguridade 
Social, Neiva Renck Maciel.

Aqueles aposentados ainda 
interessados em obter a cédula podem 
solicitar a ficha diretamente na 
ANFIP (0800 701 61 67 – Cadastro), 
para que sejam contemplados nas 
próximas fases. 


