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Os primeiros dez meses de gover-
no Rodrigo Rollemberg não foram 
fáceis para a população e para os 

servidores do Distrito Federal. Mês a mês, 
a lista do pacote de medidas ou de “malda-
des” não parou de crescer. A crise fi nanceira 
vivida na capital federal parece não ter data 
para acabar e o horizonte está cada vez mais 
tenebroso. O caixa do governo e as escolas 
estão vazios, enquanto que vítimas do des-
caso lotam delegacias e hospitais.

Desde que assumiu o GDF, Rollemberg 
anunciou reajuste das alíquotas de IPVA, 
ITBI, IPTU e ICMS de TV por assinatura, 
gasolina, diesel, bebidas alcoólicas e taba-
caria; suspensão do reajuste de servidores, 
atraso nos salários e no 13°; e aumento das 
tarifas de ônibus e metrô, ingresso no zoo-
lógico e refeição em restaurantes comunitá-
rios. Para completar o caos, diversas cate-
gorias entraram em greve este ano; faltam 
medicamentos, insumos e profi ssionais nos 
hospitais e postos de saúde; vários fornece-
dores estão sem receber; o atendimento nas 
administrações é inefi ciente etc.

Então, surge a pergunta: como resolver 
essa crise fi nanceira sem punir ainda mais 
a população e os servidores? Uma solução 
mais efi caz e duradoura é realizar concur-
so público para auditor-fi scal da Receita. 
Como é de conhecimento geral, apesar de 
o dado alarmante ter sido conscientemente 
negligenciado pelos governadores da capital 
nos últimos 20 anos, o quadro da categoria 
reduziu-se drasticamente nesse ínterim e as 
experiências e o conhecimento acumulados 
em anos se perdem dia após dia. Se está difí-
cil hoje aumentar a arrecadação e combater 
a sonegação, imagine daqui a 2 anos, quan-
do haverá somente cerca de 36% do efetivo 
previsto de Auditores da Receita para cobrir 
todo o Distrito Federal?

O diretor de Relações Públicas e de 

CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR-FISCAL DA RECEITA É 
A SOLUÇÃO PARA A CRISE FINANCEIRA DO DF

Comunicação Social da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Fede-
ral (AAFIT), Ananias Lopes Zedes, afi r-
ma que caso não ocorra concurso público 
para ingresso de novos auditores-fi scais 
da Receita, a tendência é de agravamen-
to da crise fi nanceira do GDF com queda 
vertiginosa da arrecadação, “o que só inte-
ressa aos sonegadores”. Segundo Ananias, 
desde 2007, a arrecadação de tributos in-
diretos do DF dá claros sinais de completa 
estagnação, tendo o crescimento médio 
anual fi cado em apenas 0,72% (descon-
tadas as variações do PIB e da infl ação), 
“cenário que demonstra uma inquestio-
nável tendência de declínio duradouro da 
arrecadação nos próximos anos, caso o 
GDF não realize o concurso público para 
recomposição do quadro”.

Até agora, o governador 
Rollemberg apostou no cami-
nho mais difícil para contornar 
a crise, como fi cou demonstra-
do no segundo parágrafo des-
te texto. Ele ainda tem 3 anos 
para abrir os olhos e realizar 
concurso público para auditor-
-fi scal da Receita do DF e con-
vocar os aprovados. Caso não 
adote esse medida, “corre gran-
de risco de agravar ainda mais 
a terrível situação fi nanceira do 
DF e não conseguir cumprir os 
compromissos de campanha, 
principalmente os relativos a 
novos investimentos públicos 
de que tanto carece a popula-
ção”, alerta Ananias.



A Associação dos Auditores Tributá-
rios do Distrito Federal (AAFIT) 
será a anfitriã da Assembleia Geral 

Ordinária do Conselho Deliberativo da Fe-
brafite e Reunião dos Planos de Saúde do 
Fisco Estadual Brasileiro. O evento aconte-
cerá nos dias 23 e 24 de novembro de 2015, 
no Complexo Administrativo e Social da 
associação.

O presidente da Febrafite, Roberto 
Kupski, em conjunto com represen-
tantes das entidades integrantes do 

Fórum Fisco, participou, no último dia 15, 
de reunião com o líder do PDT na Câmara, 
Afonso Motta, para solicitar apoio da ban-
cada para aprovação da PEC 186/2007, que 
garante autonomia às administrações tri-
butárias federal, estaduais, distritais e mu-
nicipais. Kuspski apresentou os principais 
pontos da matéria, que se encontra aprova-
da na Comissão Especial da Casa desde 19 
de novembro de 2014 e aguarda votação no 
plenário, entre eles que a PEC não repre-
senta aumento de salário, mas a garantia de 
orçamento próprio para o exercício da ati-
vidade fiscal, entre outras.

A PEC 186 acrescenta os parágrafos 13 
e 14, que preveem a edição da Lei Orgâni-
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AAFIT SEDIARÁ AGO FEBRAFITE EM NOVEMBRO

FEBRAFITE PEDE APOIO AO LÍDER DO PDT PARA 
APROVAR A PEC 186/07

O presidente da AAFIT, Jadson Januário de 
Almeida, destaca que a associação está sempre 
de portas abertas para receber colegas da cate-
goria e reitera o compromisso de garantir a me-
lhor estada possível. “É um privilégio sediar um 
evento tão importante como esse para todos nós 
do Fisco. Por isso, a AAFIT não medirá esfor-
ços para que todos tenham a sensação de que 
estão em casa. Sejam bem-vindos”.

Para o presidente da federação, Ro-
berto Kupski, “mais uma vez, a nossa 
associação, que tem sede na capital fe-
deral, recebe a Assembleia Geral Ex-
traordinária da Federação, inclusive 
com uma pauta muito importante para 
o planejamento da entidade e o trabalho 
político em defesa da categoria fiscal”, 
disse.

ca Nacional das Administrações Tributárias 
da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios conferindo-lhes autono-
mias administrativa, financeira e funcional. 
A matéria insere, ainda, o inciso XXII, que 
confere idêntica autonomia à Inspeção do 
Trabalho. “A autonomia desses órgãos e 
seus servidores é necessária para combater 
a sonegação fiscal, a corrupção e o trabalho 
escravo, três graves problemas nacionais”, 
ressaltou Kupski. 

O deputado Afonso Motta informou que 
já havia se manifestado favorável a matéria 
e se comprometeu a defendê-la junto aos 
integrantes da bancada pedetista. O encon-
tro com Afonso Motta faz parte da estra-
tégia de convencimento dos líderes parti-
dários em relação à PEC 186/07, definida 
pelo Fórum Fisco, representadas na reunião 

pela diretoria do Sindifisco Nacional, da 
Febrafite, da Fenafisco e do Sinait.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em setembro, mais de 50 parlamenta-
res e cerca de 800 auditores-fiscais 

do Fisco nos três âmbitos federativos e 
auditores-fiscais do trabalho de todo o 
país se reuniram no auditório Nereu Ra-
mos, na Câmara dos Deputados, em au-
diência pública pela aprovação da PEC 
186/2007. Na ocasião, a aprovação da 
PEC foi unanimidade nos discursos dos 
parlamentares e representantes das enti-
dades participantes.

Com informações da Ascom/Febrafite.


