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SECRETÁRIO DE FAZENDA ASSUME COMPROMISSO 
DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO

PARABÉNS, MULHERES!

Em reunião com o presidente da AAFIT, 
Antônio Luiz Barbosa, e o presidente do 
Sindifi sco/DF, Rubens Roriz, o secretário de 
Fazenda do Distrito Federal, João Antônio 
Fleury Teixeira, assumiu o compromisso de 
realizar concurso público para auditor-fi scal 
da Receita. O encontro aconteceu no gabi-
nete do secretário, dia 20 de fevereiro de 
2017, e contou com a presença do secretário 
adjunto de Fazenda, Wilson José de Paula, 
de associados e de membros da diretoria das 
entidades.

Por meio da informatização de rotinas e 
procedimentos, Fleury enfatizou que preten-
de modernizar diversos processos de traba-
lho da Secretaria de Estado de Fazenda do 
Distrito Federal (SEF/DF) para reduzir sig-
nifi cativamente a necessidade de recursos 
humanos, incluindo auditores da Receita. 
Fleury admitiu ainda a realização do certa-
me após estudo da SEF/DF para defi nição 
do quantitativo ideal de auditores da Receita 
do DF. Além disso, informou que o governo 
poderia preparar os atos administrativos ao 
longo de 2017 e realizar o concurso a partir 
de 2018.

Na ocasião, Barbosa enfatizou que a en-
tidade tem lutado pela valorização e pelo 
fortalecimento da categoria, mas “estamos 
em situação grave devido a não realização 
do concurso público para auditor-fi scal da 
Receita”. Barbosa ainda colocou-se à dispo-
sição “para dialogar com a secretaria sobre 
esse tema importantíssimo não só para o Fis-
co, mas para toda a sociedade brasiliense”.

Rubens Roriz e Ananias Zedes, diretor 
de Relações Públicas e de Comunicação 
Social da AAFIT, apresentaram estudo com 
base em dados públicos disponíveis no Por-
tal da Transparência do DF e levantamento 
realizado junto à Subsecretaria de Admi-

Reunião – Principal assunto do encontro foi a realização do concurso público para auditor-fi scal da Receita

nistração Geral (SUAG/SEF), em que de-
monstram a necessidade premente de re-
composição da força de trabalho do fi sco 
distrital. Para Roriz, “a curva de inativida-
de (quantidade de aposentados), que atual-
mente é de 59%, não vai parar de crescer se 
não houver uma interrupção nesse proces-
so com a abertura de porta de entrada para 
novos servidores”.

Ananias Zedes informou que o estudo 
estratifi ca o quantitativo de auditores-fi s-
cais da receita no Fisco distrital, conforme 
o período de ingresso, e demonstra uma ca-
rência atual de aproximadamente 54% em 
relação ao quantitativo de cargos previstos 
na Lei 4717/2011. Em 2017, essa carência 
chegará a 59% e, mantida a tendência de 
novas aposentadorias, mesmo com a refor-
ma da Previdência, estima-se que no perí-
odo de 2018-2022 a carência de auditores-
fi scais da Receita no DF atinja 67%. “Em 
outros termos, enquanto a lei da Carreira 

prevê um quantitativo de 1 mil cargos, nes-
se cenário, em 2022, teríamos apenas 330 
cargos ocupados”, disse.

O vice-presidente da AAFIT, Fernando 
Antônio Rezende Júnior, e o diretor de Tu-
rismo, André Luiz Aguiar Dupin, fi zeram 
abordagens pontuais sobre o prejuízo que a 
carência de auditores traz para os trabalhos 
do fi sco distrital.

Para Roriz, que avaliou positivamen-
te o encontro, “como fi cou acordado com 
a atual gestão fazendária ações concretas 
para a inclusão do concurso na LDO e 
LOA 2018, vamos cobrar sistematicamen-
te essas medidas junto à SEF/DF”.

Estiveram presentes ainda os diretores 
da AAFIT Maria Lúcia da Cunha Martins 
(Social e de Esportes), Maria Helena Ro-
drigues Pereira (Financeira) e Valter Aga-
pito Teixeira (Administrativo).

A AAFIT parabeniza todas as mulheres, em especial às associadas, dependentes 
e pensionistas, e agradece por iluminarem nossa vida todos os dias. O Dia da Mulher 
não é só em 8 de março. Ele deve ser comemorado todos os dias. Sempre! Parabéns!
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FEBRAFIT DEFENDE MUDANÇAS NA PEC DA PREVIDÊNCIA

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 11º CONGRESSO NACIONAL E 6º 
INTERNACIONAL DA FEBRAFITE

O presidente da Federação Brasi-
leira de Associações de Fiscais de Tri-
butos Estaduais (Febrafi te), Roberto 
Kupski, em entrevista à AAFIT, defen-
de mudanças na Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 287/2016, mais 
conhecida como a PEC da reforma da 
Previdência. A PEC tramita na Câmara 
dos Deputados e recebe inúmeras crí-
ticas de trabalhadores e entidades em 
geral por afetar a vida de milhões de 
trabalhadores brasileiros, tanto da ini-
ciativa privada quanto do serviço pú-
blico.

Para Kupski, entre os pontos nega-
tivos da reforma estão a celeridade e a 
falta de debate. “Como a Comissão de 
Constituição Justiça da Câmara votou e 
aprovou, sem discutir nenhum termo, o 
relatório em menos de 24 horas? A nos-
sa Constituição fala muito do bem-es-
tar social da população, mas será que a 
PEC, nos termos em que foi apresen-
tada pelo governo, não agride alguns 
aspectos desse bem-estar social?”

Esses aspectos, na opinião de 
Kupski, são relativos a dois pontos 
cruciais propostos pelo governo fede-
ral: a equiparação da idade entre ho-
mens e mulheres para 65 anos (hoje, 
existe uma diferença de cinco anos e 
o corte de transição por idade — de 
até 50 anos para homens e 45 anos 
para mulher – para enquadrar os traba-
lhadores às novas regras. “Qual foi o 
cálculo atuarial feito para defi nir essa 
equiparação e esse corte? Para mim, os 

As inscrições para 11º Congresso Nacional e 6º Internacional da Febra-
fi te, que será realizado entre os dias 11 e 14 de junho de 2017, em Fortaleza 
(CE), já estão abertas. Para se inscrever, basta acessar o formulário de inscri-
ção disponível no site do evento: www.febrafi te.org.br/congresso2017.

A edição deste ano tem como tema “Cidadania fi scal voltada ao bem-estar 
social” e reunirá palestrantes nacionais, internacionais, além de oferecer aos 
participantes programação cultural com noite artística e jantar de confraterni-
zação, que acontecerá no encerramento do Congresso.

O evento receberá a segunda edição do Congresso Luso-Brasileiro de Au-
ditores Fiscais e contará com colegas do Fisco de Portugal, Argentina e Chile, 
dentre profi ssionais de outros países convidados. Há ainda a expectativa da 
presença do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Os interessados em participar do tradicional evento do Fisco estadual bra-
sileiro já podem se programar com antecedência de três meses. Dessa forma, 
as passagens aéreas sairão mais em conta. Saiba mais no site do Congresso.

Com informações da Ascom/Febrafi te.

FEBRAFIT DEFENDE MUDANÇAS NA PEC DA PREVIDÊNCIA

Kupski critica celeridade e falta de debate em torno 
da PEC da Previdência.

Crédito da foto do Kupski (Divulgação Febrafi te)

grandes pontos negativos da PEC são a 
idade limite equiparada de 65 anos e o 
corte escolhido, sem saber qual critério 
adotado, de 45 anos para as mulheres e 
50, para os homens”. 

Sobre o tempo de transição, Kupski 
ainda argumenta que “temos situações 
claras de que uma pessoa que começou 
a trabalhar com mais 30 anos, e tem 
mais de 50 anos hoje, vai ser muito mais 
benefi ciada, mesmo tendo começado a 
trabalhar com mais de 30 anos, do que 
alguém que começou com 18 anos de 
idade e ainda não chegou aos 50”.

Para o presidente, é importante dis-
cutir o futuro previdenciário do traba-
lhador brasileiro, mas “uma reforma 
dessa magnitude se faz com transição, 
paulatinamente, e não exige implemen-
tação imediata e igualitária para todos”. 

Para tentar reverter o quadro pro-
posto pelo governo em relação à re-
forma, a federação e entidades filiadas 
se uniram em várias frentes em prol 
do debate. “Estamos atuando junto 
aos parlamentares do Congresso e já 
estivemos com o relator da PEC, de-
putado Arthur Maia (PPS-BA), e com 
o presidente da Comissão, deputado 
Carlos Marun (PMDB-MS). Além dis-
so, participamos de mobilizações no 
Congresso Nacional e no Brasil afora 
para barrar a PEC ou, pelo menos, mi-
nimizar esses aspectos negativos que 
estão no texto atual da reforma”. 

Até o momento, foram apresenta-
das 57 emendas à PEC 287/2016. A 
maior parte visa a assegurar direitos 
previstos na legislação atual e que o 
texto encaminhado pelo governo pre-
tende alterar.


