Conheça o condomínio que combinou
a beleza da natureza com o que há de melhor
para sua qualidade de vida
lotes a partir de 1.000 m², às margens de uma
lagoa com 150.000 m² de extensão e a 90km de Brasília

descontos promocionais
exclusivos para a AAFIT
Marque sua visita em grupos ou individual:
pelo site www.meuportodovale.com.br
Via e-mail para quero@meuportodovale.com.br
ou pelo telefone: (61) 9915-3305

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE
PUBLICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS
AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO
DISTRITO FEDERAL

Prezados Associados,
Como todos sabem, o balanço da
AAFIT em 2013 foi bastante positivo. Além
de a nossa administração ter continuado a
caminhar firme e de ter solidificado a cada
dia a credibilidade conquistada, foi também o ano em que comemoramos, com
uma grande festa no Clube dos Servidores
do Senado Federal, os 50 anos da nossa
segunda casa, momento ideal que aproveitamos para homenagear fundadores, ex-presidentes e todos os associados que nos
ajudaram a tornar a AAFIT reconhecida
nacionalmente.
Porém, como nem tudo são flores, perdemos ano passado oito colegas
do Fisco, amigos de longa data e que fazem falta em nosso dia a dia. A partida
de nossos companheiros reduz nosso
efetivo já limitado e agrava ainda mais a
nossa situação, pois enfrentamos, nas últimas duas décadas, grande dificuldade
de nos fortalecer porque o quantitativo
de servidores continua ladeira abaixo, já
que o quadro não é renovado e ampliado, e não há perspectiva alguma de reali-

zação de concurso público para AFRDF.
Apesar dessas dificuldades, sempre
esperamos bons acontecimentos, pois somos otimistas. Por isso, reunimos todos
os esforços possíveis para desenvolver um
bom trabalho e permitir que a AAFIT ofereça bons serviços aos nossos associados,
tão desvalorizados pelo governo local.
Hoje, a nossa entidade funciona como uma
empresa de médio porte, exerce várias atividades e exibe um quadro de pessoal com
mais de 20 pessoas, entre funcionários, estagiários e prestadores de serviços, mas só
quem experimenta servir à classe que pertence saberá o quanto é prazeroso e gratificante fazer parte de uma família pequena,
mas extremamente unida como a nossa.
Para finalizar, como o mês de
maio já deu sinais de vida, não poderia
deixar de mandar um abraço a todas as
mães e dizer que esse dom divino que
carregam no ventre é a certeza de que o
amor é o sentimento mais forte que existe. Parabéns, mães da AAFIT!

Diretoria Executiva
Presidente: Jadson Januário de Almeida
Vice-Presidente: André Luiz Aguiar Dupin
Diretor Administrativo: Raimundo Nonato
Diretor Financeiro: José Emetério Nunes Neves
Diretor Social e de Esportes: Antonio Alves do Nascimento Neto
Diretora de Turismo: Maria das Graças Viana Bragança
Diretor Jurídico: Lirando de Azevedo Jacundá
Diretor de Assistência e Serviços: Sebastião Quintiliano
Diretor de Aposentados: Deny Cassimiro
Diretor de Relações Púbicas e de Com. Social: Ananias Lopes Zedes

Conselho Fiscal
Efetivo:

Conçeição Álvares Teixeira de Castro
José Juvenal da Silva
Waldemar Machado Netto

Suplente:

Nely Brum dos Santos
Orlando Ribeiro de Souza
Rosana Rocca do Amaral

Conselho Deliberativo
Efetivos:

Fernando Antônio de Rezende Júnior
Osvaldo Francisco Pires
Rossini Dias de Souza
Valter Agapito Teixeira

Suplentes:

Jason Henrique Cares
José Ailton de Melo Coelho

Conselheiros Natos:

Jadson Januário de Almeida
Presidente AAFIT

EDITORIAL

A entrevista do presidente do Sindifisco/DF, Rubens Roriz, principal reportagem desta edição, mostra claramente
o quanto perdemos em conhecimento,
respeito, arrecadação, benefícios etc.
nestes últimos 20 anos sem concurso
público para auditor-fiscal da Receita do DF. O pior ainda está por vir: até
2017, seremos apenas 376 auditores na
ativa, sendo que somente 120 originários antes do advento da Lei 4717/2011.
Diante desse quadro alarmante, a AAFIT precisa saber quando o governo local vai socorrer a classe do Fisco. Classe

esta que é responsável, por meio da arrecadação de tributos, pela construção de
uma cidade melhor, com escolas, hospitais, parques, calçadas e inúmeros outros
benefícios que o governo, ao não realizar
o concurso para auditor-fiscal, usurpa da
sociedade há duas décadas. Não pedimos
muito. Não pedimos nada além do que
está previsto na Constituição Federal.
Não queremos esmola. Queremos a realização do certame antes que a situação
caótica, que já se desenha no horizonte
nublado, se torne irreversível. Até quando
esperar?

Acácio de Almeida
Antônio Alves do Nascimento Neto
Antônio Luiz Barbosa
Aurelino Oliveira Filho
Elmo Tambosi
Flávio Silva Palma Lima
João Flávio Iemini de Rezende
José Buitone de Carvalho Silva
José Vilaça da Silva
Lirando de Azevedo Jacundá
Miguel Martins de Lima
Ordenato Cândido Borba
Tereza de Souza M. de Assunção
Vagner Alves de Carvalho

Informativo AAFIT

Jornalista responsável: Diego Freitas (DRT-DF 8679) 8138-3854
Diagramação: Weder Monteiro Araujo - 61 9253-0902

FILIADA

Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais

O site da AAFIT (http://www.aaﬁt.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e na área tributária.
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Aconteceu na AAFIT...

Representantes de 22
associações ﬁliadas
à federação
participaram da AGO

AAFIT recebe Assembleia Geral
Ordinária da Febraﬁte
A
Associação dos Auditores Tributários dos Distrito Federal (AAFIT)
sediou, entre os dias 20 e 21 de março
de 2014, a Assembleia Geral Ordinária
(AGO) da Federação Brasileira dos Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite).
Participaram da AGO representantes de
22 associações filiadas à federação, diretores da AAFIT e o presidente do Sindifisco/DF, Rubens Roriz. A abertura da
solenidade contou com a presença dos
deputados federais João Eduardo Dado
(SDD-SP) e Ronaldo Fonseca (PROSDF) e da deputada distrital Celina Leão
(PDT).

Jadson Januário de Almeida,
presidente da AAFIT, que deu boas-vindas aos representantes das entidades, aos
diretores da associação e aos convidados,
citou que “os dois dias da AGO foram
muito importantes para todos da categoria fiscal, pois abordarmos basicamente
três grandes temas: a assembleia do nosso Conselho Deliberativo, o lançamento
da terceira edição do Prêmio Nacional
de Educação Fiscal, que já é amplamente
reconhecido em âmbito nacional, e, por
fim, a reeleição do nosso presidente, Roberto Kupski, que tem provado todos os
dias sua capacidade de administrar, de

ser amigo, e que tem todo o nosso apoio.”
Durante os dois dias do encontro, os membros do Conselho discutiram e
aprovaram o parecer do Conselho Fiscal e
o relatório de atividades do exercício 2013.
Aprovaram também o regulamento da terceira edição do prêmio e o lançamento da
universidade coorporativa da Federação.
Além disso, debateram sobre a realização
do X Congresso Nacional e V Internacional
da Febrafite, teto salarial único para o Fisco
e Lei Orgânica Nacional do Fisco, entre outros temas relevantes para a categoria.
* Com informações da Febraﬁte

AGO da AAFIT aprova relatório de atividades por unanimidade

A

ssociados, membros da Diretoria
Executiva e conselheiros da Associação dos Auditores Tributários do
Distrito Federal (AAFIT) se reuniram
na sede social da entidade, dia 28 de
março de 2014, em Assembleia Geral
Ordinária (AGO) para apreciar o relatório de atividades da associação do ano
de 2013, discutir e votar o Parecer do
Conselho Fiscal e deliberar sobre assuntos de interesse dos associados. Após
instalar a AGO, o presidente da AAFIT,
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Jadson Januário de Almeida, passou a
presidência da assembleia ao associado
Moacir Putini, indicado pelos presentes
para conduzi-la, que convidou a associada Maria das Graças Viana Bragança
para compor a mesa como secretária.
Os associados acompanharam a
leitura do relatório de atividades, que
foi aprovado por unanimidade. Após
isso, o presidente da mesa convidou o
conselheiro Waldemar Machado Net-

to para fazer a leitura do Parecer do
Conselho Fiscal, também aprovado por
unanimidade. No terceiro item, referente aos Assuntos Gerais, Moacir Putini cedeu a palavra aos presentes, que
evidenciaram a necessidade de realização de concurso público para o cargo
de Auditor Tributário do Distrito Federal. Por fim, os associados comentaram
sobre a 4ª excursão para a Colônia de
Férias de Prado (BA), que será realizada
em outubro de 2014.

O site da AAFIT (http://www.aaﬁt.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e na área tributária.

Aconteceu na AAFIT...

Eleita nova diretoria da Febraﬁte
para o biênio 2014-2016
Diretoria eleita para biênio de 2014 a 2016
E
m votação realizada na sede social
da Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT),
no dia 21 de março de 2014, o auditor
fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul Roberto Kupski foi reeleito
ao cargo de presidente da Federação
Brasileira dos Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) pela sétima vez seguida. Eleição para o biênio de 2014 a
2016 contou com a presença de autoridades locais e representantes da categoria fiscal de todo o País.
O presidente da AAFIT, Jadson
Januário de Almeida, parabenizou os
eleitos e disse que acredita em mais
melhorias na nova gestão. “Estou certo de que a diretoria eleita para esses
próximos dois anos, com a liderança
de Roberto Kupski, continuará a lutar
pela valorização da nossa categoria e
por uma administração tributária cada
vez mais autônoma, eficiente e eficaz”,
ressaltou.
Segundo Kupski, “muito me
honra estar mais uma vez à frente de
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Presidente: Roberto Kupski (RS)
1° Vice-Presidente: Lirando de Azevedo Jacundá (DF)
2° Vice-Presidente: Teruo Massita (SP)
3° Vice-Presidente: José Fernandes de Macedo (RN)
4° Vice-Presidente: Geraldo Henrique de Oliveira Nogueira (PA)
Diretor de Previdência e Seguros: Luiz Antônio Tenório Magalhães (AL)
Diretor de Turismo e Eventos: Abel Henrique Ferreira (RS)
Diretor de Estudos Tributários: Osvaldo José Rebouças (CE)
Diretora de Comunicação: Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni (MG)
Diretor de Saúde: Luiz Carlos Toloi Júnior (SP)
Diretor de Assuntos Parlamentares: Antônio Pereira (PB)
Diretor Jurídico: Maurício Ferreira (BA)
1° Secretário: Leila Maria Alves da Silva (AC)
2° Secretário: Antônio Carlos de Freitas Catete (PA)
Diretor financeiro: Acácio de Almeida (DF)
Diretor Financeiro Substituto: Jorge Antônio da Silva Couto (TO)

uma entidade como a Febrafite que congrega
hoje 27 associações filiadas em quase todo o
território nacional. Isto só faz aumentar ainda mais a minha responsabilidade”.
Nas gestões anteriores à frente da
federação, Kupski percorreu todos os estados, credenciando a entidade e as coligadas
estaduais como interlocutores do Fisco e
dos servidores junto às autoridades locais e
à sociedade. Kupski levantou bandeiras em
defesa dos interesses da carreira dos servido-

Conselho Fiscal (Efetivos)
Domenico Fioravanti (BA)
Philippe Salha (PI)
Edson Massi Villalva (MS)

Conselho Fiscal (Suplentes)
Jeroniza Fe Fátima
Albuquerque dos Santos Silva (AM)
James De Almeida Garret (PR)
Octacílio de Albuquerque Netto (RJ)

res fiscais, sempre de forma diplomática e persistente. Segundo ele, a busca pela aprovação da Lei
Orgânica do Fisco, da aprovação do teto salarial
único e da remuneração digna para integrantes da carreira fiscal continuará como uma das
principais reivindicações da entidade, além da
Previdência Complementar com integralidade e
paridade para os novos integrantes do fisco, será
intensificada no novo biênio.
* Com informações da Febraﬁte

AAFIT sedia coquetel de lançamento de
Prêmio Nacional de Educação Fiscal

E

m 20 de março de 2014, a Associação dos
Auditores Tributários do DF (AAFIT) foi a
anfitriã do coquetel de lançamento da terceira
edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal.
O evento contou com a presença de membros
da Federação Brasileira dos Fiscais de Tributos
Estaduais (Febrafite), autoridades, patrocinadores e apoiadores.

cinadores e apoiadores. “Só quem avaliou os
projetos inscritos nesses últimos dois anos,
sabe quantos trabalhos bonitos são feitos
neste País, e isso nós devemos valorizar. É
um projeto de cidadania e que com certeza
trará frutos para o Brasil, por meio da consciência cidadã e do acompanhamento das
receitas públicas”, disse.

Para o presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida, o prêmio tem como principal objetivo despertar nas instituições a importância do tributo. Além disso, “contribui para
conscientizar as pessoas, que pagam tributos
todos os dias, mas normalmente não sabem
para onde eles vão”, afirmou.

Inscrições – O período de inscrições
vai de 21 de março a 30 de maio de 2014. O
regulamento está disponível no site www.
premioeducacaofiscal.com.br.

Durante a solenidade, o presidente da
Febrafite, Roberto Kupski, assinou o regulamento da edição, ressaltou a importância do
concurso para promover a discussão sobre a
educação fiscal, destacou os projetos inscritos
nas edições anteriores e agradeceu aos patro-

Premiação – Em parceria com a Escola de Administração Fazendária – Esaf, a
Febrafite entregará no dia 18 de novembro,
em Brasília, aos cinco projetos vencedores
do ano a premiação em dinheiro e troféus no
valor de R$15 mil e R$10 mil para o primeiro
e segundo lugares na categoria “Instituições”,
R$15 mil, R$10 mil e R$5 mil na categoria
“Escolas”. O certame também entregará um

Presidente Jadson Januário de Almeida e ex-presidente
Lirando de Azevedo Jacundá acompanham Roberto
Kupski durante assinatura do regulamento da edição

Certificado de Reconhecimento às dez melhores iniciativas inscritas.
Patrocínios e apoios – O Prêmio tem
o patrocínio da Petrobras, do Banco de Brasília
– BRB e apoio institucional das associações filiadas à Febrafite, do Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), do Encontro
Nacional de Coordenadores e Administradores
Tributários Estaduais – Encat, do Centro Interamericano de Administração Tributária – Ciat,
da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, do Fórum Nacional das Carreiras
Típicas de Estado – Fonacate, entre outras.

O site da AAFIT (http://www.aaﬁt.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e na área tributária.
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Notas & Informações úteis…

Foto: Dênio Simões/GDF

Presidente da AAFIT participa de reinauguração
da Agência da Receita de Sobradinho

Agência recebe diariamente
300 contribuintes

N

o dia 15 de abril de 2014, o presidente
da AAFIT, Jadson Januário de Almeida, participou da solenidade de reinauguração da Agência da Receita de Sobradinho, que foi totalmente reformulada para
oferecer mais conforto e agilidade no atendimento aos usuários. O evento contou

com a presença do governador do Distrito
Federal, Agnelo Queiroz, do administrador regional de Sobradinho, Márcio Guedes, e do secretário de Fazenda, Adonias
Santiago, além de comerciantes e moradores da região. Em média, 300 contribuintes
passam pela unidade todos os dias. Para

TARF
comemora
50 anos

A

Associação dos Auditores Tributários dos Distrito Federal (AAFIT)
não poderia deixar de parabenizar o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais
(TARF), órgão vinculado à Secretaria de
Estado de Fazenda do Distrito Federal
(DF), pelos 50 anos de existência completados em 2014. O tribunal é o órgão que
tem a competência de julgar em segunda
instância os processos administrativos
fiscais de jurisdição contenciosa e voluntária, que envolve o reconhecimento de
benefícios fiscais de caráter não geral, de
autorização de adoção de regime especial
de interesse do contribuinte e de restituição.
O presidente do TARF, o associado José Hable, reconhece a importância
histórica do tribunal neste meio século
de vida e afirma que busca, desde que
assumiu a presidência, em 28 de maio
de 2013, “uma aproximação mais efetiva
com os setores da Secretaria de Fazenda
que realizam as autuações fiscais e os julgamentos de primeira instância, tanto de
contencioso quanto de benefícios fiscais,
restituição de tributos e regimes especiais,
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suprir a demanda, há 26 servidores disponíveis. Esta é a oitava agência da Receita a
ser entregue. As anteriores foram as de Taguatinga, Gama, Planaltina, Empresarial,
SIA, Ceilândia e Brazlândia. As próximas
na lista são o Centro de Monitoramento e
o posto Fiscal da BR 040.

com o intuito de propiciar o aprimoramento e a transparência dos trabalhos.”
Para isso, o TARF começou a
divulgar, para os setores envolvidos
da Secretaria de Fazenda, as pautas de
julgamento e os resultados das decisões proferidas, a contar de junho de
2013, além de contar com a presença,
em sessão do Pleno, dos pareceristas/
julgadores de 1ª instância administrativa da Subsecretaria de Receita (Surec), sempre com o objetivo de promover a integração e a interação do
TARF com os órgãos julgadores, na
busca de maior transparência dos atos
do tribunal.
O TARF é atualmente composto por duas Câmaras e um Pleno,
sendo a Primeira Câmara presidida
pelo presidente do tribunal, e a Segunda Câmara, pelo vice-presidente,
José Aparecido da Costa Freire, que
representa a Federação do Comércio
do DF (Fecomércio/DF). Ambas são
compostas por três representantes do
DF e por três contribuintes.

O site da AAFIT (http://www.aaﬁt.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e na área tributária.
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Mês das mães:
venha comemorar conosco!
Anote aí na sua agenda: dia 23 de maio, a partir das 20h, você tem
um compromisso de dar água na boca. A Associação dos Auditores Tributários dos Distrito Federal (AAFIT) vai comemorar o mês das mães
no restaurante Recanto do Camarão, unidade Lago Sul. A casa é especializada em peixes e frutos do mar. Venha e aproveite momentos deliciosos com colegas, amigos e, lógico, com muito camarão. O restaurante
está localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Conjunto
72. Contamos com a sua presença.

Jadson vistoria reformas na pousada de Prado (BA)
O presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida, vistoriou, entre os dias 5 e 14 de abril de 2014,
a reforma na pousada de Prado (BA). Durante a visita,
Jadson acompanhou a execução de pequenos serviços de
manutenção, bem como de substituição de equipamentos, utensílios, eletrodomésticos etc.
Segundo o presidente, “como a pousada é a extensão da nossa sede, cabe a mim cuidar para preservá-la
sempre nova, confortável e sem problemas estruturais.
Por isso, faço questão de acompanhar a manutenção
preventiva todos os anos”.
Jadson lembra ainda que a 4ª excursão para a
Colônia de Férias de Prado será realizada em outubro.
“Quem quiser garantir um lugar na excursão, fique
atento à abertura das inscrições e se antecipe, pois as
vagas são limitadas. Não deixe passar essa oportunidade de viver intensamente ao lado de amigos quatro dias
de muita alegria e histórias”. Quem não aguentar esperar, é possível viajar para esse lugar paradisíaco quando quiser. Para isso, é necessário reservar um apartamento com antecedência diretamente na associação.
O site da AAFIT (http://www.aaﬁt.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e na área tributária.
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Entrevista AAFIT...

Presidente do Sindiﬁsco/DF avalia atual situação
do quadro de auditores-ﬁscais da Receita do DF
Por Ananias Lopes Zedes e Diego Freitas

Para esta edição do Informativo AAFIT, entrevistamos
Rubens Roriz da Silva, auditor-fiscal concursado e presidente do
Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal (Sindifisco/DF) desde junho de 2012.
Natural de Luziânia (GO), casado com Sheyla, pai de
Talita e João Rubens, Roriz é formado em Ciências Contábeis
e Teologia, pós-graduado em Ciências Contábeis e mestre em
Teologia. Além disso, cursa atualmente Direito. O auditor falará
sobre a carreira tributária, assim como a necessidade da realização do concurso público para o cargo.

AAFIT – Já se passaram 20 anos desde a última abertura de concurso público específico
para provimento de vagas do cargo de auditor tributário (atualmente, auditor-fiscal da
Receita do DF). Nestas duas décadas e sem
novos ingressos originários de concurso público específico, o quadro reduziu-se drasticamente, as experiências e o conhecimento
acumulados em anos estão se perdendo (ausência de transferência a novas gerações) e,
para piorar, os poucos auditores originariamente concursados para o cargo e que atualmente restam na ativa devem encerrar a
carreira brevemente, com as aposentadorias
previstas até 2017. Nesse contexto sombrio,
qual é a expectativa do Sindifisco/DF quanto à mudança de postura da atual gestão do
GDF, sob o comando de Agnelo Queiroz?

“Há exatos 20 anos,
não temos concurso
público para o cargo
principal do ﬁsco
brasiliense”

Rubens Roriz – Inicialmente, meus seus quadros, uma carreira, quer pública
sinceros agradecimentos a essa grande
parceira, a AAFIT, pela oportunidade
de debatermos os temas cruciais do fisco
candango. Outro dia, num evento do Fonacate em defesa do Concurso Público,
realizado na Câmara Federal, um representante de classe dos delegados federais
ressaltou o fato de há 10 anos não haver
concurso para o cargo de Delegado de
Polícia Federal; duplique esse drama! Há
exatos 20 anos, não temos concurso público para o cargo principal do fisco brasiliense: Auditor Fiscal da Receita do DF
(AFRDF). É por isso, sem fazer apologia
apocalíptica, que tenho repetido aos dirigentes da SEF: o fisco candango está em
processo de extinção. Sem renovação de
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ou privada, não consegue sobreviver por
muito tempo. A nossa expectativa é de
que o GDF não continue fazendo vistas
grossas a essa realidade. Realizar concurso para auditor do fisco não é despesa, é
investimento, é fato concreto e notório
incrementar a receita própria da qual o
GDF precisa para financiar o seu crescimento econômico e social. Qualquer
gestor deseja incrementar sua receita.
A forma de o setor público fazê-lo é por
intermédio do concurso público para o
fisco distrital. Nossa expectativa é de que
o GDF tenha vontade de arrecadar para
aplicar em benefício da sociedade brasiliense. Evidentemente, ficamos apreensivos em face de o governo, até então, não

ter demonstrado qualquer ação concreta
que evidencie a vontade em resolver esse
grave problema.

AAFIT – Tecnicamente, não há motivo
algum para a não realização do concurso público para Auditor-Fiscal da
Receita do DF. Porém, por decisão exclusivamente política, a gestão atual do
GDF, além de não realizar o concurso
público para AFRDF, optou por afrontar
a Constituição Federal (art. 37, II, CF),
efetivando o famigerado trem da alegria
com a transposição de cargos promovida
pela Lei 4717/2011. Qual a expectativa

O site da AAFIT (http://www.aaﬁt.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e na área tributária.

Entrevista AAFIT...
do Sindifisco/DF em relação ao pensamento dos pré-candidatos ao Buriti no
tocante à realização do concurso público
para AFRDF em 2015?

Rubens Roriz – Antes de falar do futuro
com os pré-candidatos, acho que temos
que abordar o passado e o presente da carreira. O GDF optou por editar uma norma
burlando o concurso público, por intermédio da transposição de cargos com remunerações distintas, competências completamente díspares e escolaridade originária
diversa da exigida para o cargo de AFRDF.
Todavia, essa transposição não resolveu o
problema do fisco, em face de as pessoas
beneficiárias do trem da alegria já fazerem
parte da instituição, ou seja, não houve
agregação de novos servidores, mas apenas aumento de despesa, pois todos passaram ou passarão a receber como auditores.
A título de exemplo, antes já tínhamos
problemas para fechar a escala dos fiscais
tributários da itinerante, ou seja, temos lacunas de recursos humanos desde muito
tempo na Subsecretaria da Receita/Surec
e, atualmente, permanecemos assim. Para
o futuro, temos que mostrar a esses possíveis candidatos que o fisco moderno, antenado com seu tempo e com sua missão e
visão institucionais, precisa de pessoas, via
concurso público planejado de tempos em
tempos; estruturas modernas de ambiente de TI; inteligência fiscal integrada com
outros atores de segurança e fiscalização;
estrutura salarial compatível com a função
típica de estado; lei orgânica, consoante
previsto na LODF, que dê autonomia funcional, financeira e orçamentária ao fisco
distrital.
AAFIT – Em conjunto com a AAFIT, o
Sindifisco/DF tem lutado heroicamente
nos últimos anos para tentar convencer
as autoridades do governo a adotar e
efetivar o concurso público como única
forma de acesso ao cargo de Auditor-Fiscal da Receita. Porém, ao que pode ser
atribuída a não realização do certame há
mais de 20 anos?

Rubens Roriz – Abstraindo de qualquer
“achismo”, imaginamos que a omissão do
GDF centra-se, basicamente, nos seguintes
pontos que possamos descrever: primeiro,
algumas mentes brilhantes devem orientar
o governo para segurar o processo de realização do certame, até que haja o deslinde
da ação ADI 4730 que contesta no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade

da Lei n.º 4717/2011, em face da transposição realizada. Entendemos que uma coisa
não tem nada a ver com a outra e, independentemente da constitucionalidade da
Lei, o fisco está desguarnecido de agentes.
O cargo único disposto pela Lei deve ser
provido via concurso público; segundo,
entendemos que essas mesmas mentes que
se consideram brilhantes temem a realização do concurso e a possibilidade de a
ADI 4730 ser provida e aí inviabilizar outra janela para resolver a questão dos cargos que podem ser repristinados ao status
quo anterior; e, em terceiro, entendemos
que nossa força de pressão é reduzida ante
o desmantelamento de recursos humanos
do fisco. Assim, podemos imaginar a falta
de visão deste governo para com a política
tributária no âmbito do DF.
AAFIT – O que o Sindifisco/DF tem
feito para conquistar, junto ao GDF, o
direito constitucional da realização do
concurso público?
Rubens Roriz – Nosso poder de mobilização e pressão, em face dos desmantelamento e divisões internas, não nos
proporciona muitos instrumentos de
cobrança. Mas temos feito reuniões e
agendas com autoridades internas, secretários de Fazenda e de Administração, senadores e deputados distritais e
federais. Inclusive, o governador Agnelo
está ciente dessa realidade. Ademais, temos publicado matérias na mídia escrita
e, recentemente, tivemos uma matéria
em uma rádio FM de grande audiência
na cidade.
AAFIT – Quais são as desvantagens da
não renovação e ampliação do quadro
de Auditor-Fiscal da Receita?

Rubens Roriz – São inúmeras as desvantagens para a instituição. Hoje, temos que desoxidar e oxigenar o fisco
candango. Como já dissemos, uma categoria não consegue sobreviver a duas
décadas sem concurso público. O concurso, além de ser legal e meritocrático,
é a mais justa maneira de ingresso no
setor público, pois faz com que sangue
novo, novas ideias e nova visão adentrem o seio de uma categoria funcional. É imprescindível a realização desse
certame para o provimento do cargo
único, destituído pela lei do trem da
alegria. Temos que oxigenar a máqui-
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na e desoxidar o tecido humano que a
compõe. Ademais, nossos companheiros
aposentados tiveram como nos passar o
bastão. Agora, para quem vamos passar o
bastão? A corrida continua e não temos
pessoas para dar sequência.
AAFIT – É possível prever o quanto que
o GDF deixa de arrecadar ao não investir na carreira de auditor-fiscal?
Rubens Roriz – É possível chegarmos a
um número, evidentemente aproximado e que infere a realidade. Antes disso,
é importante dizer que, segundo dados do IBPT, temos uma sonegação de
aproximadamente 32%, ou seja, aquilo
que poderia entrar nos cofres públicos
é sonegado. Sem falar sobre os possíveis
processos da chamada elisão fiscal, seja
lícita ou ilícita. E o que separa as duas?
Uma lâmina de gilete. E isso somente é
possível com ações tributárias de auditoria, monitoramento e arrecadação. O
nome já diz: é tributo. Se fosse doação,
não precisava de fiscalização. Tem que
fiscalizar, senão a sonegação toma conta. Tem um estudo técnico-científico,
realizado pelo competente companheiro Ananias Lopes Zedes, que demonstra
que de 1995, primeiro ano que entrou
a turma do último concurso, a 2002,
a receita dos tributos indiretos do DF
(ICMS, ISS e SIMPLES) teve um crescimento de 148,78%, além da variação
conjunta do PIB real e da inflação. É
um número excelente e demonstra que
com novos auditores concursados a receita cresce. O DF não é um estado com
sonegação crônica, mas pouco auditado.
Após esse período de 2002, houve um
arrefecimento no crescimento da arrecadação. Hoje, podemos dizer que temos
perdido uma soma significativa de recursos tributários. Existe uma turma de
malfeitores da receita divulgando por aí
que teríamos uma perda de R$ 9 bilhões
na receita tributária, devido a problemas
de gerenciamento da receita. Todavia, se
essa perda for comprovada, ela seria atribuída à ausência de concurso público.
Sem pessoal qualificado e competente,
podemos sim ter perdido os alardeados
R$ 9 bilhões ao longo dos penosos anos
sem pessoas concursadas e qualificadas
para fiscalizar os tributos no DF.
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AAFIT – Além da arrecadação, quais Assim, deduzindo os 507 de hoje sobre a situação das pessoas do fisáreas são as mais prejudicadas com a com os 131 que aposentarão, tere- co distrital.
falta de auditores-fiscais da Receita?
mos 376 auditores na ativa em 2017.
É um número assustador. Inclusive,
Rubens Roriz – Sem dúvida, todas se considerarmos apenas os audiAAFIT – Dada a complexidade do sisteas áreas são prejudicadas, mas po- tores originários antes do advento ma tributário do Distrito Federal, qual
demos dizer que os macroprocessos da Lei 4717/2011, teremos apenas seria a quantidade ideal de novos audifiscalizatórios perdem muito. Áre- 120 auditores em 2017. Os núme- tores para, de certa forma, compensar as
as como os trabalhos da itineran- ros são realmente alarmantes e le- últimas duas décadas de perdas pela não
vam o fisco renovação do quadro?
te que devem ser
candango
“O
Fundo
Constitucional
fortalecidos num
estado consumi- do DF/FCDF foi um grande para a UTI. Rubens Roriz – Como já dissemos,
Não se pode
dor como o DF, no
inicialmente urge a realização de
avanço
e
sem
ele
o
DF
não
esperar uma
aeroporto, no eixo
concurso público para preenchide entrada sul, nos teria como se desenvolver.” fiscalização mento de 200 vagas de Auditor-Fiseficiente e
correios e outros
cal da Receita do DF. Certamente, a
eficaz com
alvos de entradas
carência total é maior, mas temos a
de mercadorias para consumo no esse número de auditores, ante as convicção de que não conseguiríaDF ficam carentes de recursos hu- 214.865 empresas cadastradas em mos capacitar mais auditores novos
manos. O processo auditorial de atividades econômicas sujeitas ao ao mesmo tempo.
empresas também está muito pre- ICMS e ao ISS.
judicado. Não se forma um auditor
numa canetada, como ocorreu com
o trem da alegria. Levam-se anos AAFIT – Caso nada mude, qual é a ex- AAFIT – Há algum motivo que faça o senhor acreditar que 2015 será um ano de
para a formação de um auditor pectativa do Sindifisco/DF para o quamudança de postura do governo acerca
preparado para coibir sonegação e dro nos próximos anos?
da realização do certame?
elisão fiscais. Além disso, os macroprocessos de atendimento, tributação, arrecadação e inteligência fis- Rubens Roriz – É sombrio e ao mes- Rubens Roriz – Ser pessimista não vai
mo tempo sinistro. Não vislumbra- adiantar muita coisa, mas o ceticismo
cal são afetados.
mos outro caminho a não ser o con- é mais pé no chão. Se continuarem as
curso público e é por isso que esse mesmas visão e postura, acreditamos
sindicato, mais uma vez, vem a pú- que não haverá grandes mudança na
AAFIT – Qual é o efetivo atual de audito- blico denunciar o descaso para com situação atual do fisco candango.
res na ativa? Esse número é suficiente para o fisco distrital e, por conseguinte,
cumprir as atividades inerentes ao cargo?
para com a sociedade brasiliense
que perde. Sem fisco forte, cresce AAFIT – De acordo com a atual situação
Rubens Roriz – Hoje temos, com o a sonegação. Com sonegação, o re- dos auditores tributários, que mensagem
o senhor gostaria
advento da Lei 4717/2011, 507 au- curso não chega
ao
cidadão
ditores na ativa. A própria Lei pre“Nosso trabalho propicia às de passar ao GDF?
comum
do
Disvê a existência de 1.000 cargos de
RoAFRDF. Assim, entendemos que trito Federal. pessoas condições melho- Rubens
A
sonegação
é
res de vida e do exercício riz – Que enprecisaríamos de, pelo menos, 200
invers
amente
auditores imediatamente.
mais justo da cidadania.” tendam apepro p orc i on a l
nas uma coisa
à quantidade
simples: fisco
de
auditores
AAFIT – O Sindifisco/DF tem previsão
não é despede quantos auditores vão se aposentar até que o fisco possui, ou seja, quanto sa, é receita. Para que controlar
2017?
mais auditor, menos sonegação. O o que não se tem para arrecaproblema do concurso é questão de
Rubens Roriz – Segundo dados da estado, e não de governo. O Estado dar? Não adianta ter estrutura
própria Surec, até 2017 está previs- fica, o governo passa. Este governo de controles, interno e externo,
to a aposentadoria de 131 AFRDF. tem sido conivente com o descaso executivo e legislativo juntos, se
não tiver receita para cumprir o
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orçamento e o plano de governo democrático de direito.
sabatinado nas urnas. O Fundo
Constitucional do DF/FCDF foi
um grande avanço e sem ele o
DF não teria como se desenvol- AAFIT – E para os associados da AAFIT,
ver. Todavia, o FCDF não tem que recado gostaria de deixar?
acompanhado o índice de crescimento do PIB distrital. Isso é Rubens Roriz – Para nossos assofato. Vejam os números. Quem ciados, que na verdade, a maior
vai financiar o crescimento do parte é também do Sindifisco/DF,
a mensagem
PIB distrital? A
Como
já
dissemos,
inicialé de união em
receita tributária. Não existe mente urge a realização de torno de nossos propósioutra fonte. O
concurso
público
para
pretos e ideais. A
DF não é um
enchimento de 200 vagas profissão que
paraíso fiscal
cercado por re- de Auditor-Fiscal da Recei- escolhemos e
durante toda
ceitas da União
ta
do
DF.
Certamente,
a
vida nos dedipor todos os
lados. Essa ilha carência total é maior, mas camos a ela é
implodiu. Te- temos a convicção de que uma das mais
nobres ativimos que invesnão
conseguiríamos
capacidades típicas
tir na arrecadaEstado.
ção tributária tar mais auditores novos ao do
Não
somos
própria. Nossa
mesmo
tempo.”
meros
arremensagem ao
cadadores de
governo é que
tributos, sonão deixem o
fisco falir. É a falência da socie- mos construtores de escolas, hosdade e seu contrato social pú- pitais, avenidas e tudo aquilo que
blico, que é a essência do estado traz benefícios ao povo em geral.
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Nosso trabalho propicia às pessoas condições melhores de vida e do
exercício mais justo da cidadania.
Por fim, meu abraço a esse companheiro de todas as horas, o presidente Jadson Januário, e a toda
a Diretoria, pela oportunidade de
falarmos sobre questões relevantes
para o engrandecimento de nossa
categoria funcional.

AAFIT – Nós é que agradecemos ao senhor pela entrevista e pela oportunidade
de nos alertar sobre o atual quadro de
Auditor-Fiscal da Receita do DF. Por fim,
tem mais alguma consideração a fazer?

Rubens Roriz – Em derradeira men-

sagem, mas reputo como a mais relevante, externo nossa gratidão ao
bondoso Deus. Por intermédio de Seu
amor, misericórdia e graça, nos tem
conduzido pelas estradas da vida. Que
o Senhor nos ilumine quando trevas
nos cercarem. Nos levante quando caímos na caminhada. E, então, faça de
nós um instrumento de Seu amor, de
Sua paz e de justiça fiscal para o Distrito Federal. Abraços e muita felicidade a todos.
“A sonegação é inversamente
proporcional à quantidade de
auditores que o ﬁsco possui,
ou seja, quanto mais auditor,
menos sonegação”
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Saúde...

OdontoAAFIT: saúde bucal é coisa séria

C

uidar da saúde bucal não é só
questão de estética, mas de saúde. De acordo com artigo publicado
pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, o organismo humano funciona como uma orquestra: cada órgão
cumpre o papel de um instrumento.
Quando um desafina, o corpo todo
pode ser afetado. Nessa perspectiva,
quando a saúde bucal não está em
harmonia, as bactérias e os fungos
naturais dessa região podem se proliferar e atingir outros órgãos, como
o coração e os pulmões, o que pode
causar sérios problemas de saúde.
A OdontoAAFIT oferece assistência odontológica de qualidade para associados, dependentes
e pensionistas. Com mais de 300
atendimentos por mês nos dois
consultórios do Complexo Administrativo da associação, os pacientes recebem toda a atenção necessária para manter a saúde bucal
em dia. Os atendimentos ocorrem
de segunda a sexta-feira, das 8h30
às 12h30 e das 13h30 às 17h30. O
agendamento pode ser feito pelos
telefones: (61) 3468-1808 e 34681828.

Conheça a equipe OdontoAAFIT:

01

02

03

04

05

06

Como nunca é demais
relembrar: visitas regulares ao
dentista são sempre
bem-vindas. Afinal, devemos
manter a orquestra
afinada.

01 • Dra. Lúcia Helena
Dentista

02 • Dr. João Vitor
Edondontista / Cirurgião

03 • Jaqueline Meira

Auxiliar de consultório dentário

04 • Margareth Rosana

Auxiliar de consultório dentário

05 • Dra. Marcele Basso
Implantodentista

07

06 • Dr. Alexandre Pantaleão
Ortodontista

07 • Dr. Carlos Eduardo
Protesista
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Estresse? Dores? Depressão? Só se você quiser...
A

AAFIT trouxe do outro lado do mundo uma novidade para a sua saúde e
bem-estar. Desde dezembro de 2013, a associação fechou uma parceria com o japonês Hugo Miyazaki, formado na School of
Oriental Medical Pressure Point in Tokyo
e radicado no Brasil desde 2006, que oferece a neuroterapia triádica. Neuro o quê?
Calma. Hugo explica: “a neuroterapia triádica, que é a união de conhecimentos
orientais milenares com a psicologia da
atualidade, busca promover o equilíbrio
da saúde física, mental e emocional de
forma sistêmica e harmonizada”.
A neuroterapia é muito eficaz na
eliminação de dores cervicais, lombares, nos ombros, costas e nervo ciático.
Ela também acaba com os problemas de
enxaqueca, distúrbios digestivos, tensão
pré-menstrual e emocional, ansiedade,
depressão, desânimo, nervosismo, irritabilidade etc. Na primeira sessão, que dura
cerca de 1h30 no mínimo, já é possível
identificar o problema e o tratamento
adequado. “Os pacientes já saem daqui,
além de mais aliviados, conscientes do
que precisam para acabar com as dores e
angústias que sentem”.
Diferentemente de uma massagem, a neuroterapia integra o pensar
com o sentir e o agir. Hugo ressalta que
“a massagem é para você ficar relaxado e

Maria Aparecida: dores nas costas nunca mais

é mais focada no músculo. Aqui, nós trabalhamos no elixir dos órgãos, para você
ficar com o corpo e a mente leves”. Isso só
é possível, informa ele, “porque após o relato do paciente sobre onde sente dores, já
identifico qual é o órgão afetado e o emocional correspondente. A partir daí, inicio
o tratamento para cuidar tanto do físico
quanto do emocional. É isso que garante
a eficácia da terapia, desde que o paciente
se comprometa com o processo”.
Quem já experimentou confirma
as informações de Hugo. Maria Aparecida Barbosa, associada da AAFIT há mais
de 30 anos, ressalta que as dores na coluna
são lembranças do passado: “tinha fortes
dores. Eu nem conseguia me abaixar, virar de lado e realizar tarefas simples do
dia a dia. Porém, depois de apenas sete
sessões, hoje estou me sentindo ótima”.
Se ela recomenda? “Claro. A pessoa não
tem que ficar sentindo dor se existe uma
terapia tão eficaz como essa que ajuda a
resolver seus problemas. Quem não faz e
sofre está perdendo tempo”. A associada
Clarice da França Suares complementa:
“fiz só uma sessão e foi ótima, tanto é que
já estou montando um pacote para continuar e ainda vou indicar para meus familiares e amigos”.
Para o sucesso da neuroterapia
triádica, o local é outro ponto a favor. A
sessão é realizada na sede da AAFIT com
música relaxante de fundo e em ambiente aberto. O que é melhor: as pessoas não
precisam ficar seminuas. Basta virem com
uma roupa confortável. “Pode ser a malha
que você usa na academia ou para uma
caminhada. Muita gente não vem porque
acha que tem que tirar a roupa, mas isso
não é preciso aqui”, ressalta Hugo.
Hugo ainda manda um recado:
“nosso tratamento, que é um complemento à medicina convencional, pois não
tiramos e nem indicamos medicamentos,
é recomendado para todas as idades e tipos de pessoas, com ou sem dor. Por isso,
venha e experimente. É só deitar na maca
e sentir a elevação da qualidade de vida
correr pelo seu corpo e mente”.

Hugo garante que a neuroterapia triádica é
eﬁcaz, desde que o paciente se comprometa com
o processo

Clarisse durante sessão de neuroterapia

Importante
Se você ficou com vontade de conhecer a neuroterapia triádica, a AAFIT,
sempre em busca de parcerias para garantir a saúde física, mental e emocional
dos associados, dá mais motivos para que
isso aconteça: aniversariantes recebem a
primeira sessão de presente. Se seu ani-

versário já passou ou não quer esperar
até o próximo assoprar de velinhas para
iniciar o tratamento, a associação ainda
subsidia 15% das suas sessões. Está esperando o quê? Como diz o título desta
matéria: estresse? Dores? Depressão? Só
se você quiser...
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Saúde...

AAFITNESS: o lugar ideal para você
não ﬁcar parado
A AAFITNESS possui a estrutura
perfeita para associados, dependentes e
pensionistas se exercitarem e encontrarem amigos. O professor de Educação Física Felipe Resende Saldanha, que trabalha na AAFITNESS desde a inauguração,
em 10 de outubro de 2012, informa que
só medicamentos e vitaminas não garantem saúde. “Os exercícios físicos são
importantíssimos em todas as fases da
nossa vida, pois fortalecem os músculos
e aumentam ainda mais a nossa disposição para enfrentar o dia a dia”.
A jovem Renata de C. Arantes
Theodoro, dependente do avô, o associado Luiz Gonzaga Theodoro, pratica
atividade física na AAFITNESS cinco veRenata: “uma hora
de exercícios por dia
ajuda a controlar a
ansiedade e a manter
o corpo em forma”

14

zes por semana desde o início do ano e
elogia a estrutura da academia: “É completa. Atende perfeitamente. Não fica
devendo a muitas consideradas grandes
no DF”. Renata afirma que uma hora de
exercícios por dia a ajuda a controlar a
ansiedade e a manter o corpo em forma.
Vale ressaltar que a atividade física, além de reduzir o estresse e o risco
de doenças crônicas e cardiovasculares, é
um elemento-chave para uma vida mais
longa, ativa e saudável. Segundo Felipe, “é
como escovar os dentes. É algo que você
faz para si mesmo e que deve ser feito diariamente, pois nosso corpo não foi feito
para ficar parado. Ele precisa de movimento para ganhar mais longevidade”.

Felipe compara atividade física como escovar os
dentes: “deve ser feita diariamente”

Mais benefícios da atividade física:
• Melhora da autoestima e sentimento constante de bem-estar;
• Aumento da energia para as atividades do dia a dia;
• Aumento e manutenção de resistência e força muscular;
• Redução do colesterol ruim;
• Melhora de flexibilidade e postura;
• Redução de risco de doença cardíaca, diabetes, AVC etc.;
• Controle da pressão arterial;
• Redução da depressão e ansiedade;
• Integração com outras pessoas; e
• Aumento do humor.
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Benefícios oferecidos pela AAFIT
Os convênios firmados pela AAFIT com empresas dos ramos de estética, lazer, turismo e ensino trazem descontos especiais
para associados e dependentes. Confira abaixo os benefícios para você e sua família.
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