Com a palavra, o presidente
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Chegamos a mais
um ano de eleições para
presidente da República, deputados federais e estaduais,
senadores e governadores.
Está na hora de avaliarmos
se este Brasil que vemos na
mídia é o que realmente merecemos. Hoje, a maioria dos
nossos políticos está nas páginas policiais. Estamos fora
dos trilhos e nossas leis são
banalizadas, mas podemos
mudar esse cenário a partir
deste ano.
Para começar o processo de mudança, devemos votar com consciência e escolher as peças-chave para pôr um fim à corrupção, a maior mazela
da nossa sociedade. As operações da Polícia Federal, do Ministério Público
e de diversas outras entidades indicam, denúncia após denúncia, aqueles que
usurpam de maneiras inimagináveis os sonhos da nossa população. Esses
pseudopolíticos devem ser banidos de cargos públicos. Basta! Nós temos o
direito ao voto como a nossa maior arma para fazer o Brasil acontecer, pois
este país é muito rico para viver de migalhas.
Por isso, devemos estar com a atenção redobrada nesse período. Temos tudo para transformar 2018 em um ano de renovação de esperanças e
de um recomeço virtuoso, alimentado pelo crescimento sustentável e pela
equidade.
Vamos limpar o Brasil! Vamos mudar o Brasil!
Um abraço!
Antônio Luiz Barbosa
Presidente da AAFIT
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Editorial
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Especial Confraternização
Natalina 2017

Festa da AAFIT reúne mais de 400 pessoas no
Clube do Congresso
outras festas, o nível continua elevado. O
ambiente é muito divertido, a música está
boa e as pessoas estão se divertindo bastante”, disse. Outra associada que aproveitou cada momento da confraternização
foi Terezinha Parente de Pinho: “gostei da
festa. Já falei com a Maria Lucia, cumprimentei, dei os parabéns, pois o ambiente
é aconchegante e acolhedor. Eu gostei
muito, está muito animado, a comida está
perfeita. Parabéns”.
O vice-presidente da Febrafite, Lirando de Azevedo Jacundá, ressaltou a importância dos encontros da AAFIT. “Que
bom que nós temos essas datas marcantes
para que possamos dar um abraço amigo,
um sorriso e um aperto de mão e desejar
a cada um que faz dessa família aafitiana
um dia mais feliz, um ano mais feliz, um
ano de mais contemplação e de mais amor,
porque o que nos move tem que ser sempre o amor”.

Banda Santa Tereza não deixou ninguém parado

A Confraternização Natalina da
Associação dos Auditores Tributários do
DF (AAFIT) reuniu mais de 400 pessoas
no Clube do Congresso, dia 8 de dezembro de 2017. Além do cardápio refinado e
diversificado, os convidados puderam curtir a noite ao som da banda Santa Tereza,
que não deixou ninguém parado. Entre as
autoridades presentes, estavam o vice-presidente da Febrafite, Lirando de Azevedo
Jacundá, e os presidentes do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF),
José Hable, do Sindifisco/DF, Rubens
Roriz, e da Credsef, Manoel Raimundo
Nunes.
De acordo com o presidente da
AAFIT, Antônio Luiz Barbosa, “após um
ano de 2017 de muito trabalho e superação, nada melhor do que nos reunirmos
para celebrar as nossas conquistas. Por
isso, agradeço pela presença de todos que
se deslocaram de suas residências para nos
prestigiar e participar desse congraçamento que nos une cada vez mais”.
Durante o encontro, houve sorteio de brindes oferecidos pela Credsef/
DF, tais como garrafas de whisky e vinho,
micro-ondas, forno elétrico, Smart TV de
32 polegadas e, por fim, um notebook. A
vencedora do principal prêmio da noite foi
a associada Jacy Adélia de Araújo. “Eu me
sinto muito gratificada até porque é a primeira vez que fui sorteada na minha vida”.
Um detalhe curioso chamou atenção dela:
“na minha agenda, consta que na próxima

semana eu ia comprar um computador,
mas agora nem preciso mais, pois ganhei
esse prêmio (um notebook). Por isso, obrigada”.
O associado Odorico Hernani de
Carvalho Costandrade também foi um
dos sorteados. Ele ganhou uma garrafa de
vinho português. “Achei sensacional ter
sido sorteado. Não esperava. Esse presente
coroou essa excelente festa. A AAFIT está
de parabéns”.
A associada Maria de Jesus de
Carvalho Pereira destacou o nível das
confraternizações da associação. “Como as

Rubens Roriz, presidente do Sindifisco-DF, fez um balanço do ano de
2017: “nós realmente chegamos aqui hoje
com a sensação de dever comprido. Realmente, foi um ano de muita luta, muitas
conquistas e algumas derrotas, mas o mais
importante é que hoje podemos estar aqui
juntos para agradecer a Deus pela vida,
pelo amor, pela paz e por tudo aquilo que
representa a nossa vida”.
Para quem participou e quiser
guardar esse momento em imagens, as
fotos do almoço já estão disponíveis em
nosso site, na aba Menu principal/Galeria
de fotos (ao lado esquerdo). Há a opção de
baixá-las para seu computador. Aproveite.

Barbosa agradeceu pela presença de mais de 400 convidados

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Especial Confraternização Natalina 2017:
imagens da celebração
“Eu me sinto muito gratificada até porque é a primeira vez que fui sorteada na minha
vida”. Um detalhe curioso chamou atenção dela: “na minha agenda, consta que na próxima semana eu ia comprar um computador, mas agora nem preciso mais, pois ganhei esse
prêmio. Por isso, obrigada”.
Associada Jacy Adélia de Araújo

OS
PREMIADOS
DO DIA

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Especial Confraternização
Natalina 2017
“Achei sensacional ter sido sorteado. Não esperava. Esse presente
coroou essa excelente festa. A AAFIT está de parabéns”.
Associado Odorico Hernani de Carvalho Costandrade

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

Especial Confraternização
Natalina 2017
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“Como as outras festas, o nível continua elevado. O ambiente é muito divertido, a música está boa e as pessoas estão se divertindo bastante”
Associada Maria de Jesus de Carvalho Pereira

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Especial Confraternização
Natalina 2017
“Gostei da festa. Já falei com a Maria Lucia, cumprimentei, dei os parabéns,
pois o ambiente é aconchegante e acolhedor. Eu gostei muito, está muito animado, a comida está perfeita. Parabéns”
Associada Terezinha Parente de Pinho

Veja mais fotos em nosso site na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo).
Fotos das páginas 4, 5, 6, 7 e 8: Diego Freitas.

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Barbosa faz um balanço do primeiro
ano do quarto mandato à frente da
AAFIT

1

Já faz mais de 30 anos que o senhor deixou a presidência da AAFIT. Como
foi o primeiro ano de mandato após esse longo período?
Não há dúvida de que existe diferença entre aquele período e o período atual. Naquela época, a AAFIT
representava os interesses sociais e econômicos de todos os associados. Por outro, seu patrimônio hoje é bem
superior, assim como o número de trabalhadores. As demandas atuais orbitam em relação às questões sociais e
em certos problemas econômicos.

2

Em quais aspectos o cenário de atuação da AAFIT mudou significativamente desde a década de 1980?

Atualmente, a entidade possui um patrimônio considerável. Obviamente, com a criação de sindicatos,
para os quais contribui também, mudou o foco de atuação da entidade.

3

Quais os principais desafios que a categoria e a associação enfrentam atualmente?

Entendo que as organizações representativas de categorias profissionais passam por profundas transformações, especialmente de credibilidade perante as categorias que dirigem, que considero como principal
desafio para todos nós. Portanto, cabe aos dirigentes dar respostas aos desafios existentes.

4

O que o senhor espera para a AAFIT e para o Fisco candango em 2018?

Um dos grandes desafios vividos não só pelo fisco, mas por todos os servidores públicos é a campanha
de descrédito movida pelo governo federal e pelos governos estaduais e do Distrito Federal, atribuindo a nós o
déficit fiscal e previdenciário, quando na verdade os desmandos orçamentários e da corrupção são de responsabilidade da classe política corrupta. Os servidores e demais trabalhadores, os gestores públicos, nos transferem
os ônus da recuperação orçamentária e fiscal. Nosso papel será o de continuar desmascarando os governantes
e continuar arrecadando para melhorar a vida da população.

5

Por fim, vai se candidatar à reeleição ou acredita que outra liderança está pronta para presidir a AAFIT a
partir de 2019?
Quanto a isso, julgo ainda cedo para me posicionar.

AAFIT oferece almoço para funcionários
A AAFIT organizou um almoço em homenagem aos funcionários. O evento ocorreu no dia 15 de dezembro de 2017, na churrascaria Portal Grill, em Águas
Claras, e contou com a presença de funcionários, ex-presidentes, membros da diretoria e demais convidados.
Para o presidente da AAFIT, Antônio Luiz Barbosa, “esse almoço é uma
pequena forma de agradecer a todos que fazem a nossa associação funcionar de
forma tão primorosa. É com o apoio e a competência de cada funcionário que
conquistamos as nossas maiores vitórias. Sem eles fazendo parte do dia a dia da
AAFIT, nosso caminho seria praticamente inviável. Por isso, essa homenagem é
mais do que merecida”, finaliza.
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Manifesto

Manifesto em Defesa da Previdência Pública
Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, presentes à Assembleia Geral Local Extraordinária de 12 de janeiro de
2018, em Fortaleza-CE, por ampla maioria de votos, deliberaram, por intermédio da sua representação sindical no Ceará, promover o
presente MANIFESTO contrariamente à Proposta de Emenda Constitucional-PEC nº 287/2016, pois dela não se percebe qualquer
elemento que busque promover, diante da nova conjuntura brasileira, o fortalecimento da Previdência Pública; mas tão-somente seu
desmonte.

1. A Previdência Social Pública está sendo liquidada. Um direito humano e social fundamental protegido pela Constituição
Cidadã será, progressiva e continuadamente, bancarizado, transformando-se em negócio especulativo para as grandes seguradoras e
prestando-se às operações estruturadas em derivativos tóxicos do sistema financeiro.

2. A inclusão social – mediante a garantia de um seguro social previdenciário – tem uma longa história de luta duramente
travada pelos trabalhadores. A Previdência Pública Social constitui um marco civilizatório; não um negócio especulativo do mercado
financeiro.
3. A proteção do indivíduo contra o estado de vulnerabilidade durante sua idade invernal, o amparo em face dos inexoráveis
acidentes do trabalho ou da invalidez involuntária, além da proteção da maternidade, são inalienáveis. As aposentadorias e pensões
são fruto do suor do trabalho limpo realizado por empregados do setor público e privado .

4. A contrarreforma da previdência ameaça gravemente o conjunto social da população brasileira trabalhadora, porque está
sendo submetida a um debate vulgar, que, longe de ser sério, desde logo está desqualificado pela falta de legitimidade e ausência da
incontornável aura de moralidade pública, que inspiram e instruem o confisco das aposentadorias e pensões dos trabalhadores dos setores público e privado. Mecanismos propositivos de fortalecimento da Previdência Pública não se coadunam com esse pseudo debate
governamental, o qual se mostra açodado, tendencioso, superficial e sem a efetiva participação do conjunto da sociedade.
5. O estrago da política econômica e a incompetência da Equipe Fazendária e do Banco Central produziram uma depressão
econômica sem precedentes na história do Brasil.
6. Sob o jugo desse governo, a população é ludibriada com propaganda enganosa, a qual manipula a desinformação das contas
nacionais. A sociedade brasileira é compulsada como massa de manobra para abrigar interesses malsinados de um bloco de poder
denunciado como criminoso. Tudo sob o falacioso pretexto da salvação nacional.
7. Vem sendo produzida por esse governo uma verdadeira guerra psicológica em desfavor dos servidores públicos, com a finalidade patológica de jogar o conjunto da sociedade contra esses prestadores estatais de serviços, os quais, vale dizer: trabalham para
ela própria: a sociedade.

8. A destruição da imagem social do servidor público é o objetivo colateral das campanhas midiáticas panfletárias à Previdência Social Pública. Usam massivamente essas armas de manipulação nociva de opinião pública para degradar os servidores públicos
perante a população brasileira, por meio da distorção deliberada da realidade previdenciária nacional. Essa pretendida desestruturação
do serviço público traz consequências graves para toda sociedade brasileira, sobretudo para sua parte mais vulnerável, pois são esses
atores públicos – os quais precisam cada vez mais de qualificação para realizar sua missão – que exercem com vínculo estatal a prestação pública de serviços.
vitária.

9. A dificuldade econômica disseminada pelo governo nada tem a ver com a previdência social, que desde sempre foi supera-

10.O DÉFICIT NÃO É DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; O DÉFICIT É MORAL! Provocado por um governo que ataca
os brasileiros, em comunhão de interesse com o parlamento menos qualificado da história republicana.

11.A reforma reacionária, inspirada e orientada para desconstruir a Previdência Social Pública, conforme a PEC 287/2016,
esmigalha as aposentadorias por tempo de serviço/contribuição.
12.Ao fixar para os trabalhadores, tanto do setor público quanto do privado, a aposentadoria aos 65 anos ou 62 anos, conforme
o gênero, impõe-se que seja comprovado cerca de meio século de contribuição para o atingimento da aposentadoria integral.

13. A contrarreforma não só distende a idade mínima para 65 anos, mas também introduz sua paulatina elevação posterior, na
contramão da realidade da população brasileira, onde a expectativa de vida, conforme dados do IBGE, é diferente do OIAPOQUE
ao CHUÍ.
14. As classes de menor renda nunca chegarão perto da idade exigida por essa deletéria contrarreforma, proposta por esse
governo.
15. Os brasileiros das classes sociais mais vulneráveis jamais “aposentar-se-ão”.

16. A pretendida imposição de escolha ao segurado, entre os seus proventos e a pensão oriunda de seu ex-cônjuge, representa,
em essência, verdadeiro confisco das contribuições pagas pelo outro cônjuge ao longo da sua vida laboral, abalando efetivamente o
obrigatório caráter retributivo inerente à natureza das contribuições previdenciárias.
17. Os mapas da pobreza no Brasil aumentaram em 2016 e 2017. Por quê? Isso nada tem a ver com a previdência social, mas
o reformismo previdenciário falaciosamente repete o contrário.
18.Se a pobreza não aumentou mais foi porque a Previdência Social tem funcionado, historicamente, como um colchão social amortecedor da depressão econômica. Já a exigência de 40 anos de contribuição (pequeno recuo dos acintosos 49 anos originais
propostos), combinada à idade mínima de 65 anos, empurra o trabalhador do setor público e privado a trabalhar até sua morte, sem
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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alcançar sua aposentadoria. Os aposentados e pensionistas não serão a regra, mas a exceção miraculosa ao obterem sua aposentadoria integral.

19. A reforma deletéria – em decorrência da exigência de 40 anos de contribuição para obter uma aposentadoria integral –
naturalmente ampliará o mapa da pobreza e do desemprego. O resultado natural será o forte aumento das desigualdades regionais,
as quais passarão a expandir consigo as desigualdades sociais.
20. A grande maioria das mulheres será gravemente prejudicada – mesmo com o novo texto, o qual contempla discreta
diferença de 3 anos para a elevada idade mínima dos homens -, simplesmente porque a contrarreforma não é sensibilizada pela,
ainda, existente acumulação de sua dupla jornada, mães e trabalhadoras, sem falar na conhecida, lamentável e ainda persistente
situação de diferença de renda média e de menores oportunidades de emprego.
21. Não se trata de mera coincidência o fato de o secretário geral da reforma da previdência também ter sido (até ser denunciado pela imprensa) conselheiro de um fundo de pensão. O mercado financeiro é a razão central e o interesse mais favorecido
pela contrarreforma da Previdência Social Pública. Não por acaso, o sistema financeiro, como um todo, respalda o governo contra
os trabalhadores do setor público e privado.
22. Aviltam-se as garantias do trabalho e do tempo de contribuição, vez que são desconsiderados os trabalhadores que
foram obrigados a trabalhar desde muito cedo.

23. A PEC 287/2016, que inclusive revoga as Emendas Constitucionais 20, 41 e 47, faz dos servidores públicos os bodes
expiatórios desse governo. O objetivo não declarado, mas claro, é o de promover uma transferência dos contribuintes da Previdência Social Pública, solidária, para a previdência privada individual, em favor do voraz apetite do sistema financeiro privado,
nacional e internacional.
24. O alardeado déficit da Previdência Social, conforme noticiado pelo governo, foi devidamente desmascarado na CPI
da previdência em novembro de 2017. Em verdade, impõe-se a demonstração, centavo por centavo, da destinação efetiva da real
execução orçamentária, de modo a explicitar as verdadeiras causas da brutal queda da receita e dos reais beneficiários da despesa.
25. O governo não cobra do grande sonegador, escamoteia o grande devedor, ignora as grandes fortunas, protege tributariamente o grande capital. Não é demais reiterar ser escandalosa a equivocada política de desoneração previdenciária da folha de
pagamentos das empresas.

26. Ao contrário: o governo, afora refugiar em foro privilegiado seus ministros emaranhados em corrupção sistêmica,
patrocina a maior lavagem de dinheiro da história latino americana, com a ‘repatriação’ de dinheiros sujos, a pretexto de suprir o
espoliado caixa da União.
27. Nem uma palavra quanto ao sonegômetro da dívida ativa, estimado em dois trilhões de reais.

28. A publicidade enganosa dessa contrarreforma não informa a população de que mais de quatrocentos bilhões de reais
são de responsabilidade de grandes devedores da Previdência Social.

29. A equipe econômica não informa que o Banco Central dissolveu a base real da economia brasileira, ao sustentar taxas
de juros usurárias no curso da depressão econômica, quando o PIB já era negativo. E o fez por dois anos, agravando a trajetória
da dívida pública.
30. A política monetária do presidente do Banco Central – ex-economista-chefe do banco Itaú – produziu um déficit fiscal
muito maior do que o suposto déficit da Seguridade Social.

31. O governo não informa que, cobrando os devedores da Previdência Social, também inscritos em Dívida Ativa, e retirando os benefícios e incentivos fiscais desse segmento, o orçamento da União resultaria equilibrado. Sem falar no combate às
malas de quinhentos mil, conduzidas sobre rodinhas, desviadas por corrupção, por onde escoa o dinheiro público.
32. Os Auditores-Fiscais da RFB no Ceará, também conhecedores dos processos de fiscalização, tributação e arrecadação
das receitas federais, denunciam como injustificáveis e insustentáveis os cenários catastrofistas disseminados pelas controversas
campanhas oficiais publicitárias.

33. Os arautos financeiros do falacioso déficit promovem comparações equivocadas entre países completamente distintos,
misturando alhos com bugalhos.
34. O mais pantanoso dos argumentos alarmistas invoca a relação Previdência/PIB e adota como base para comparação o
pior triênio econômico da história do Brasil (2015, 2016 e 2017), contraposto a um gasto previdenciário estimado para 2050, sem
base na história real da dinâmica econômico-tributária.

35. Tal cálculo previdenciário foi feito considerando que as renúncias fiscais dos maiores devedores da Previdência Social
Pública seriam mantidas, como também suas desonerações permaneceriam vigentes. Vale dizer, subestimaram-se os valores do
PIB e das receitas, enquanto se superestimaram os valores dos gastos. Além de ocultarem a questão central: o superávit histórico
permanente da Previdência Social Pública .
36. Senão vejamos: a comparação dos gastos públicos em aposentadoria com relação ao PIB indica que, nos países mais
desenvolvidos da OCDE, essas despesas passariam de 8% para 10%. Por exemplo, na China, dobraria para 10%, e na Rússia, com
aumento de 50%, chegaria a 13%.

37. No Brasil, segundo aquele critério simplório e de simulação grosseira, a escalada do gasto previdenciário chegaria a
17%. Manipulam uma sistematização e dizem: “o maior déficit do mundo”! Não respondem a uma indagação elementar: se há
um déficit maior do mundo no Brasil, por que, exatamente no Brasil, as seguradoras privadas nacionais e internacionais, ajuntadas com a nata do sistema financeiro, estariam tão obcecadamente interessadas nesse “déficit maior do mundo”? A pergunta se
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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responde por si mesma: o sistema previdenciário brasileiro é sustentável, rentável e superavitário!

38. O cálculo metodologicamente correto da relação Previdência/PIB para o Brasil – rigorosamente projetado com o fim das
desonerações, dos favores fiscais e cobrança dos contumazes devedores, combinado a um PIB na média do crescimento econômico
dos países latino-americanos – não ultrapassaria a 11% nos próximos trinta anos. Não há catástrofe alguma à vista, nem no curto, no
médio ou no longo prazos.
39. O governo usa o terrorismo fiscal praticado pelas equipes do Ministério da Fazenda e do Banco Central – que são as
responsáveis pela depressão econômica da economia brasileira -, como se o Brasil fosse a Grécia e a “Previdência Social” a causadora
do caos.

40.Somente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF repousam 780 processos de grandes grupos empresarias, no montante de quase 400 bilhões de reais, que respondem por 0,70% do estoque processual e a 66,66% do volume devido ao
Tesouro Nacional.

41. O Ministro da Fazenda não dá sequer uma palavra sobre o assunto. Pelo contrário, o silêncio governamental nesse caso é
o mote.
42. O que o governo faz é outra coisa: esmaga direitos sociais, dilacera garantias individuais e deteriora as vidas de aposentados
e pensionistas, especialmente os do ‘Brasil de baixo’.

43. O que o governo faz é facilitar aos banqueiros baterem recordes de lucros, boa parte deles desviados para um dos noventa
e seis paraísos fiscais (“offshore”).
44. Segundo os ‘Panama Papers’, amplamente divulgado pela mídia, parte das maiores empresas brasileiras tem sede em paraísos fiscais. Além de se beneficiar fartamente dos juros suculentos do Banco Central, que aniquilaram a economia brasileira, não paga
proporcional tributo no Brasil, uma vez que aqui goza de diversas naturezas de benesses fiscais.

45. Dito no popular: quando se trata de pagar impostos, o governo deixa claro que há uma regra para os milionários e outra,
para os demais.
46. O apetite reformista faz os pobres pagarem pelos ricos: faz aumentar os ganhos do 1% mais rico da pirâmide social e faz
reduzir a renda dos 99% restantes.
47. O acinte reformista se destaca quando o governo nomeia, para promover sua “ofensiva previdenciária” no Parlamento, um
notório defensor de Eduardo Cunha, o agora Ministro Carlos Marun, que vem exercendo pressões pelo apoio à reforma, ferindo
a legitimidade e a moralidade da atividade ministerial, inclusive ofendendo a autonomia dos demais entes da República, mediante
indisfarçada coação política em empréstimos de recursos públicos.
48. A captura do aparato governamental por antigos e futuros executivos do Itaú, Banco de Boston, Goldman Sachs e Santander traduz nocivo vínculo orgânico com o sistema financeiro, o qual recorrentemente aufere lucros exorbitantes. O descontrole da
trajetória da dívida pública tem tudo a ver com os saberes especializados dessa tecnocracia.

49. O sistema tributário regressivo e carente de isonomia, bem como a política econômica equivocada do Banco Central são os
principais responsáveis pelo processo de degradação das classes “C”, “D” e “E”, relegadas à condição precária de subclasses supérfluas
e endividadas. Isso nada tem a ver com a Previdência Social Pública.
50. A blindagem político-legislativa à efetiva inauguração do Imposto sobre Grandes Fortunas simboliza o descaso com a
justiça fiscal. Ainda, a título de exemplo, percebe-se que, em vários países onde há tal natureza de exação, há superávit da Previdência
Social, o que induz à conclusão de que a justeza do sistema tributário provoca reflexo positivo na saúde das contas da Previdência.
51. A política monetária do Banco Central, com juros reais abusivos no último triênio, decretou o endividamento público de
54% a 74% do PIB, com juros mensais de R$ 40.000.000.000,00.

52. O governo propaga mistificação como arte do governar, sem dar conta do esgotamento da tolerância da esmagadora maioria da população, beneficiando o 1% mais rico ao mesmo tempo que imputa “todos os déficits” àqueles que vivem do trabalho limpo,
suado e que cumprem suas obrigações de acordo com a lei.

53. Dia 19/02/2018, data marcada para a realização da votação da PEC 287/16 em primeiro turno na Câmara dos Deputados,
é o dia programado para essa pretendida CORROSÃO DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA.
54. O governo segue os passos do Chile de Pinochet, que privatizou sua Previdência e, de fato, extinguiu a Previdência Social
Pública segura. O que aconteceu no Chile? Os pobres pouparam por 30 ou 40 anos na previdência privada que faliu, deixando-os ao
léu.

Desse modo, conclamamos todos os brasileiros a cerrarem fileiras no combate a essa sobredita e malsinada contrarreforma,
e a pavimentar o caminho da reconstrução da democracia nacional para o fortalecimento dessa política pública de primeira ordem,
dever do Estado, direito de todos nós e, sobretudo, elixir do desenvolvimento nacional calcado na dignidade da pessoa humana: A
PREVIDÊNCIA SOCIAL PÚBLICA. Assim, para que fique devidamente registrado nos anais de nossa trajetória sindical, para
inclusive posterior resgate, a DS Ceará, que nunca se omitiu da responsabilidade de promover a defesa da Receita Federal e da importância republicana do cargo de Auditor-Fiscal, reafirmando seu compromisso com o interesse público, REPUDIA veementemente a
proposta de Emenda Constitucional nº 287/2016, gestada pelo atual governo federal.
*Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, integrantes da ampla maioria votante, presentes à Assembleia Geral Local
Extraordinária de 12 de janeiro de 2018, em Fortaleza-Ceará.
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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TARF julga 60% a mais de processos em 2017
O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF), órgão julgador de segunda e última instância administrativa tributária no Distrito Federal, tem muito que comemorar devido ao desempenho alcançado em 2017. No ano passado, conforme tabela abaixo, o tribunal julgou, por meio de 180 sessões, um total de 716 processos, o que correspondeu a
um aumento de 60% em relação ao ano anterior (2016).
De acordo com a tabela, tem-se
ainda que por “Tipo de Recursos Julgados”: 52,4% referem-se a Recurso
Voluntário (RV); 22,3% a Recurso de
Jurisdição Voluntária (RJV); 16,3% de
Reexame Necessário (REN), e 9%, demais recursos. E quanto ao resultado das
decisões: 74% - negou-se provimento e
13% - deu-se provimento, entre outros.
O DF, pela competência tributária cumulativa que possui, pode instituir tanto os impostos estaduais (ICMS,
IPVA e ITCD), como os municipais
(ISS, IPTU e ITBI), além de outros
tributos. Para o presidente do TARF, o
associado José Hable, o tribunal, nesse
sentido, “julga processos que envolvem
todos os tributos do DF, processos esses
sujeitos à jurisdição contenciosa, que se
refere à exigência de crédito tributário,
fruto de autuações tributárias, assim
como de jurisdição voluntária, que se
relaciona aos processos de reconhecimento de benefícios fiscais de caráter
não geral (imunidade, isenção e remissão tributárias), de autorização de adoção de regime especial de interesse do
contribuinte e de restituição de tributo”.
Hable ressalta que outro fato
importante ocorrido em 2017 foi a participação ativa do TARF em diversos
eventos como congressos, seminários e
ciclo de discussões tributárias. “O objetivo maior foi o de divulgar o TARF/

O TARF

Composição atual do TARF

2013 2014 2015 2016 2017

RECURSOS JULGADOS POR ESPÉCIE

Recurso Voluntário
Reexame Necessário
Recurso Extraordinário
Reexame Necessário Pleno
Recurso Contra a Decisão do Presidente
Embargos de Declaração
Pedido de Avocação
Recurso de Jurisdição Voluntária
TOTAL

Fonte: Direx/TARF

DF, e seus julgados, incentivando a interação entre o órgão julgador de 2ª instância
– TARF, e os setores da Subsecretaria de
Receita da SEF/DF - SUREC, além de
propagar conhecimentos e informações tributárias, ao se promover um amplo debate
sobre as principais questões tributárias que
envolvem a relação entre o fisco e o contribuinte”.

Nesse sentido, foram realizados,
entre abril e dezembro de 2017, 9 ENCONTROS da série: “Tributo & Cidadania: Ciclo de Discussões Tributárias no
Âmbito do Contencioso Fiscal”, um a cada
mês; além do Encontro entre CAT/GO e
TARF/DF (24 de março); o II Encontro
entre TARF/DF e OAB/DF (2 de junho);
a Palestra no UniCEUB, com o tema: “O
Contencioso Tributário e o Processo Ad-

61
14
1
10
0
18
0
96
200

141 286
53 21
14 15
18
3
1
2
14 14
0
0
244 119
485 487

228
61
12
3
2
33
0
109
448

375
117
25
6
3
30
0
160
716

ministrativo Fiscal no Distrito Federal: O
TARF/DF – e seus julgados” (6 de setembro); o Seminário Sobre Crimes e Infrações Contra a Ordem Tributária(OAB/
DF e TARF/DF) (24 de novembro); e o 1º
SEMINARIO NACIONAL DE IMUNIDADE TRIBUTARIA das entidades
religiosas, de educação, saúde e assistência
social (TARF/DF e Divisão Sul –Americana da IASD) (6 de dezembro).
“Parabéns a todos os conselheiros,
procuradores e servidores integrantes do
TARF, em especial à Direx e à Gesap pelo
ótimo desempenho que tivemos em 2017.
Sem o apoio incondicional e a competência de cada um, não alcançaríamos vitórias
tão expressivas como essas. Tenho certeza
de que 2018 será ainda melhor”, finaliza
Hable.

De acordo com o site da Secretaria de Fazenda
do Distrito Federal (SEF/ DF), o TARF é o órgão
vinculado à SEF responsável por julgar em segunda
instância administrativa os processos tributários. São
processos relacionados a autos de infração, notificação
de lançamento, de reconhecimento de benefícios fiscais, de autorização de adoção de regime especial de
interesse do contribuinte e de restituição de tributos.
É composto por 14 Conselheiros efetivos e igual número de suplentes, sendo 7 representantes da Fazenda
do DF e 7 representantes dos contribuintes, e ainda
por 2 integrantes da Carreira de Procurador do DF,
representando a Fazenda Pública.

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Jason Henrique Cares: um homem que superou todas
as adversidades
Foi com grande pesar que a
AAFIT encerrou o ano de 2017, pois
o conselheiro e associado Jason Henrique Cares faleceu no dia 11 de dezembro, aos 57 anos. Jason sempre foi
muito atuante na luta diária em prol
do fisco distrital, seja no exercício das
atribuições do cargo de auditor tributário ou na atuação como membro das
diretorias da AAFIT e do Sindifisco-DF. Para o presidente da AAFIT,
Antônio Luiz Barbosa, “a partida precoce de Jason nos deixa uma lacuna
que jamais será preenchida. Ele nunca
abandonou a ideia de uma categoria
cada vez mais robusta. Esteve presente
em todas as nossas batalhas e sempre
contribuiu para o nosso crescimento”.
O presidente do Sindifisco-DF,
Rubens Roriz, complementa: “Jason
foi presidente do nosso sindicato por
dois mandatos consecutivos, de 1o
de julho de 2008 a 30 junho de 2012.
Muito provavelmente, enfrentou o
período mais complicado da nossa categoria, que foi exatamente quando o
trem da alegria consolidou-se no fisco
distrital”, avaliou. De acordo com Rubens, Jason foi um grande combatente
contra o trem da alegria. “Ele conseguiu unir ainda mais a categoria em
torno desse ideal de não deixar prosperar o trem. Infelizmente, a lei foi

Jason com os pais, Silvino Enrique Cares e Germana Alves Moreira

aprovada, mas de pronto ajuizamos
uma ação no STF, a ADI nº 4.730,
com Jason como fator preponderante
para consolidar o processo de manejo
dessa ação junto ao STF”.

distrital sente pela partida do nosso
companheiro. Esse gesto demonstra
o quanto Jason desempenhou papel
fundamental para a nossa categoria”,
avalia.

Rubens afirma ainda que Jason foi reconhecidamente importante
não só para o fisco distrital, mas para
todo o fisco brasileiro. “Recebemos
notas de lamentações de vários Estados, que nos mandaram mensagens de
condolências por essa dor que o fisco

Para conhecer um pouco mais
da rica e vitoriosa trajetória de Jason,
segue abaixo um memorial que aborda
vida pessoal, acadêmica e profissional.
O texto foi elaborado com a colaboração de Juvenil Enrique Cares, irmão, e
Bruna Oliveira Cares, filha.

exceto pela visita anual do padre que
fazia os batizados e celebrava os casamentos. O deslocamento de aproximadamente 40 quilômetros até a cidade
de Cavalcante só era possível na época
por trilhas pelas serras, percurso este
que só se completava após um dia de
viagem ao lombo de burros. Esse isolamento levava a pequena propriedade
a ser autossuficiente em praticamente
tudo que a família necessitava, dependendo da cidade apenas para o sal e
algum remédio, visto que até mesmo
as roupas vinham do algodão que se
plantava, fiava e tecia no próprio sítio.

seguiram proporcionar uma infância
feliz aos filhos. Devido à precariedade
de assistência à saúde, Jason foi um
dos sobreviventes das adversidades
em que era alta a taxa de mortalidade
infantil e de mortes precoces por doenças tropicais como varíola, catapora, sarampo, hepatite, malária, doença
de chagas etc.

Vida pessoal
Na madrugada de 19 de dezembro de 1959, em uma modesta
casa coberta de palha de coqueiro e
chão batido, na Fazenda Forquilhinha, município de Cavalcante (GO),
nascia Jason Henrique Cares, o quarto filho dos nove filhos do casal Silvino Enrique Cares e Germana Alves
Moreira. Assim como para os outros
dois irmãos e as seis irmãs, uma parteira foi fundamental durante o parto, já que na época serviços de saúde
eram praticamente indisponíveis naquela região. Além dos irmãos acima,
Jason contava com mais 11 irmãos e
irmãs por parte de pai.
Nasceu em uma região praticamente isolada de influências urbanas,

Mesmo vivendo em uma comunidade de extrema pobreza, graças à
disposição ao trabalho, seus pais con-

Desde a primeira infância, a
inquietude foi característica marcante
de Jason, que se destacava entre os irmãos e as crianças da vizinhança por
seu variado repertório de travessuras e
sua alegria contagiante que transcendia aos limites da família para a escola
e festas populares dos arredores. Desde cedo, já se despertou seu espírito

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Como pai, sempre esmerou com responsabilidade e carinho para com os
filhos. Assim fez também pelos pais,
irmãos e outras pessoas de seu convívio. Não poupava tempo e recursos
para atender as pessoas em suas necessidades. Direta ou indiretamente,
foi um agente de transformação das
pessoas que o cercavam, inclusive tinha verdadeira obsessão no sentido de
promover o sucesso acadêmico e profissional de filhos, irmãos e de pessoas
próximas.

plos de amor incondicional e o desejo
de transformar para melhor a vida do
próximo. Além disso, talvez por ter
crescido entre foliões, ele gostava de
festas, de frevo, de carnaval e, principalmente, de pescaria e da fazenda do
seu pai, que administrava com amor
e dedicação. Desde sempre foi muito
engajado politicamente, sempre gostou de ver tudo de perto: participava
de passeatas, protestos e manifestações etc., buscando resultados e um
Brasil melhor e justo. Era um tricolor fervoroso, devotou a vida ao FluApesar de sua agenda apertada, minense, o qual ele amava com todo
Mesmo diante de adversidades,
nada lhe tirou a motivação de lutar e jamais deixou suas origens, retornan- coração. Jason teve dois filhos: Bruna
alcançar os objetivos. Teve uma vida do sempre à terra natal, onde com- de Oliveira Cares, hoje bibliotecáde vitórias pessoais e profissionais. partilhava momentos de descontração ria, que nasceu em 1992, e Lucas de
Com sorriso fácil e humor espontâ- como a população local. Fruto de suas Oliveira Cares, estudante de Ciências
neo, sempre conquistava a simpatia e virtudes, Jason nos deixou como le- da Computação na UnB, nascido em
a confiança de todos por onde passava. gado a retidão de seus atos, os exem- 1994.
de liderança, que sempre o colocava
como o centro das atenções e facilitava
no seu relacionamento pessoal. Desde
criança, sua criatividade sempre trazia
soluções e praticidade ao desempenho
das tarefas da fazenda. Marcante também era sua disposição ao trabalho, a
começar com a lida do gado e as atividades de roça como plantio, capina,
colheita de grãos e mandioca. Também foi na infância que iniciou com a
pescaria, que o acompanhou por toda
vida como seu hobby predileto.

Vida acadêmica
Em um ambiente onde a quase
totalidade do povo era analfabeta, seu
pai, um autodidata que aprendeu a ler
e a escrever sem jamais ter frequentado uma escola, tinha a consciência de
que os filhos deveriam estudar até o
ponto de saber ler e escrever. Como a
escola mais próxima ficava há mais de
duas léguas, a fase inicial da alfabetização de Jason foi feita em casa. Aos oito
anos de idade, iniciou os estudos na escola da Fazenda Sucupira com a professora Joana Francisco Maia. Como
ocorreu com seus irmãos mais velhos,
foi transferido para o Grupo Escolar
Elias Jorge, na cidade de Cavalcante,
onde contava com o apoio logístico de
amigos de seu pai. Em 1976, concluiu
o curso ginasial no Ginásio de Cavalcante. Sua inteligência e objetividade
sempre lhe economizavam muitas horas de estudo, pois era grande a facilidade no aprendizado.
Também com o apoio logístico
de amigos, em 1977, mudou-se para
Brasília, onde do período de 1977 a
1979 cursou o ensino médio no Cen-

tro Educacional do Guará II. Como
iniciação em sua vida acadêmica universitária, começou a fazer o curso de
Educação Física no Centro Unificado de Brasília (UniCeub), mas não se
identificou com o curso e o descontinuou. Então, prestou vestibular na
Universidade de Brasília (UnB), passou para Engenharia Agronômica e se
formou em 1987.

Foi transferido para Emater de Brasília e ficou lotado no pipiripal, zona
rural, perto da cidade Planaltina do
DF, local onde fixou sua primeira residência ao retornar a Brasília. Com
muito esforço, persistência, otimismo,
bom humor e amor, dedicava-se aos
estudos e fazia tudo pensando na sua
família. Assim fez tudo com excelência e com muito amor até o fim de
sua vida. Ele foi aprovado em vários
Em 1990, tornou-se mestre em concursos públicos, sendo convocado
Fitopatologia, pela UnB, sob orien- para assumir todos, mas o concurso
tação do professor Shiou Pin Huang, público para auditor tributário do
com a defesa da dissertação “Fauna Distrito Federal foi muito especial
fitonematológica dos cerrados virgem para ele porque se identificou nesta
e cultivado”, cujos artigos científicos área de atuação. Por isso que se deforam publicados nos periódicos: Fi- dicou, aperfeiçoou e lutou pela sua
topatologia Brasileira e Journal of Ne- carreira. Foi então que sentiu necesmatology. O mestrado foi todo finan- sidade de fazer dois cursos ao mesmo
ciado pelo CNPQ.
tempo, um de Contabilidade e outro
de Direito, mas apenas o último curLogo após defender a tese de so foi concluído. Jason conseguiu ser
mestrado, foi aprovado no concur- aprovado na OAB. Ele também deu
so público da Emater, em Cáceres aulas em cursinhos para concurso pú(MT), onde residiu por 2 anos. En- blico, preparou apostilas e escreveu
tretanto, continuou fazendo concurso livros. O céu não era o limite, era o
público com dedicação e objetividade. começo.

Vida profissional
1981-1982
1991
1992-1995
1995-2017

Auxiliar técnico do Programa Flora – convênio CNPq/UnB.
Pesquisador da Empresa Mato-grossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural – EMPAER.
Engenheiro agrônomo da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal
EMATER-DF (Secretaria de Agricultura do Distrito Federal).
Auditor tributário da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.
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