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Sindifisco tem reunião com o novo Secretário 
de Fazenda do DF, Dr. Adonias dos Reis Santiago

O presidente e diretores do 
sindicato dos auditores da Receita 
do Distrito Federal – SINDIFISCO-
DF estiveram reunidos com o novo 
secretário de Fazenda do DF, Ado-
nias dos Reis Santiago, para tratar 
de assuntos relacionados à gestão 
administrativa do órgão e à ar-
recadação do fisco distrital. Na 
oportunidade, encaminharam de-
mandas da categoria. 

Roriz iniciou a pauta informan-
do que, por parte do sindicato, há 
uma boa expectativa em relação 
à nomeação do auditor aposen-
tado e economista, especializado 
em tributação, para comandar a 
Pasta da Fazenda. Alguns pontos 
foram objetos da reunião, como a 
ação judicial impetrada contra a 
Lei Distrital 4.717/2011 no Supre-
mo Tribunal Federal e que trata da 
inconstitucional aproveitamento de 
cargos no âmbito da carreira de 
auditoria tributária, sobre a pro-

blemática que envolve a gestão de 
pessoas e atribuições de cargos na 
secretaria de fazenda e a implan-
tação do programa de ponto ele-
trônico (SISPONTO) no órgão. 

Sobre os assuntos, Santiago re-
velou que estará disposto a avaliar 
todos os pontos com o GDF para me-
lhores soluções. “Sou favorável a in-
crementar propostas tributárias que 
aliem a responsabilidade do DF em 
fornecer uma contrapartida para a 
população em decorrência de uma 
boa arrecadação do fisco”, disse. 
Posicionou-se também favorável a 
valorização da carreira, bem como 
a realização de concurso público 
para suprir o déficit no quadro de 
auditores-fiscais da receita. Sob esse 
aspecto, Roriz ressaltou que foi incluí-
do no orçamento para 2013, recurso 
para a realização do concurso para 
50 vagas de auditor. 

Num segundo momento, o assun-
to levantado foi a capacitação dos 

profissionais no órgão. O secretário 
garantiu que acredita nas especia-
lizações e que o futuro da malha 
econômica está embasado nos se-
guintes fatores: equipamentos de 
qualidade, capacitação e concurso 
público. “A minha linha de pensa-
mento é a inteligência fiscal adap-
tada à tecnologia”, disse. 

O presidente do sindicato foi 
enfático quanto ao crescimento da 
economia depender de uma arreca-
dação eficaz.“Precisamos unir forças 
para uma melhor gestão, definir ro-
tinas para aperfeiçoar o fisco no DF, 
não se pode conceber que uma car-
reira de auditoria como esta esteja 
delimitada a um controle de ponto, 
por exemplo,”, ponderou. 
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Prezados Colegas,

O que é o Natal?
A despeito da simplicidade que envolve a des-

crição bíblica do Natal, não é tarefa fácil descor-
tinar todos os seus sentidos e implicações à nossa 
vida prática. Principalmente pelo fato de fazer par-
te de um país tido como cristão. Pensar no natal 
talvez seja para uns imaginar consumo de bens, en-
quanto para o menino Jesus era nascer padecendo 
quase tudo. Para outros, é o sorriso gerado pelo 
prazer das bebidas postas à mesa, enquanto para 
o menino Jesus era o choro da vida que principia. 
Por fim, para outro grupo de pessoas, seja a con-
fraternização e a alegria da presença de pessoas 
queridas, enquanto para o menino Jesus era a pre-
sença de uma mãe amorosa e de um pai bondoso 
numa manjedoura cercada por animais do campo.

Que este seja um natal diferente. Se pudésse-
mos resumi-lo em três palavras, diríamos assim: que 
ele seja festa, milagre e alegria pra você e toda 
sua família.

Abraços.                     

Que você tenha um natal bem feliz e um
ano de 2013 repleto de paz e felicidade.

Rubens Roriz da Silva
Presidente do Sindifisco/DF

SINDIFISCO/DF presente na posse do Secretário de Fazenda do DF, Dr. 
Adonias dos Reis Santiago. Esquerda para direita: Espedito Henrique 
de Souza Junior, sub-secretário da Receita, Márcia Wanzoff Robalinho 
Cavalcante Coordenadora de fiscalização tributária, Antonio Alves do 
Nascimento Neto, Conselheiro do Tarf, o presidente e o vice presidente 
do SINDIFISCO/DF, Rubens Roriz e Rossini Dias.
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vel do Distrito Federal.  Imaginar 
a possibilidade desta unidade da 
federação brasileira equilibrar-se 
financeiramente de forma sustentá-
vel e independente no atual cená-
rio não é tarefa tão simples assim. 
Algumas características inibidoras 
como recessão, juros estratosfé-
ricos, crise econômica, retração 
de receitas, guerra fiscal, dentre 
outros podem ser citados. Aqui, 
neste espaço, a discussão preten-
de transitar sob três abordagens 
distintas entre si, mas interligadas 
pela conexão temática. Quais se-
jam: histórica, tributária e desen-
volvimentista. Inicialmente, não se 
pode descolar o passado sob o 
risco de não compreender o pre-
sente. Pode-se retornar há aproxi-
madamente dez anos , quando em 
27.12.2002 era sancionada, pelo 
então presidente Fernando Hen-

rique Cardoso, a Lei n.º 10.633, 
que criou o Fundo Constitucional do 
Distrito Federal/FCDF. De nature-
za contábil-financeira, o FCDF tem 
por finalidade prover os recursos 
necessários à organização e manu-
tenção da polícia civil, da polícia 
militar e do corpo de bombeiros 
militar do Distrito Federal, bem 
como a assistência financeira para 
execução de serviços públicos de 
saúde e educação. O aporte inicial 
previsto no artigo 2º da Lei seria 
de 2,9 bilhões, corrigidos anual-
mente pela variação da Receita 
Corrente Líquida/RCL da União. 
De lá para cá, o FCDF tornou-se 
a mais importante fonte de recur-
sos do Distrito Federal. Para se ter 
uma idéia da importância do FCDF, 
são apresentados a seguir* os va-
lores repassados desde 2003, iní-
cio de sua implantação:

O Distrito Federal na atual con-
figuração constitucional é a única 
unidade da federação sem uma 
clara determinação funcional do 
ponto de vista jurídico. Explico: se-
ria um estado ou um município? Ou 
alguma coisa dos dois? É um estado 
não sendo estado e é um município 
não sendo município. Tem mais de 
estado do que de município, sendo 
assim, por conseguinte, um semi-
estado ou um quase-estado. Enfim, 
não se questiona o fato de ser uma 
unidade da federação brasilei-
ra, porém com uma característica 
de ser, em parte, autônoma e, em 
parte, tutelada pela União.Diante, 
pois, desta indefinição, revela-se 
bastante árdua e complexa a ta-
refa de planejar o seu futuro, seja 
sob qualquer aspecto que se enfo-
que. O tema que ora se enfrenta 
é o equilíbrio financeiro sustentá-

Distrito Federal: equilíbrio sustentável 
e independência financeira

*Fundo Constitucional do Distrito Federal
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Receita (em R$ bi correntes) 3,35 3,97 4,44 5,25 6,05 6,59 7,6 7,68 8,74 9,96
Reajuste (%) - 18,51 11,84 18,24 15,24 8,93 15,33 1,05 13,80 13,96

Fonte dos dados: CB, de 15.08.2011
Reajuste % calculado pelo autor.

Estes números, acrescidos os 
demais repasses federais, a re-
ceita própria e o orçamento de 
investimento das estatais, permi-
tem ao Distrito Federal calçar-se 
num orçamento robusto, que nes-
te exercício alcança o montante 
de aproximadamente R$ 28,5 
bilhões. Todavia, para o exercí-
cio de 2013 , em razão do fraco 
desempenho da receita corrente 
líquida da União, motivado pela 

já não passageira crise financei-
ra internacional , estima-se uma 
frustração de receita do FCDF na 
ordem de R$ 500 milhões.  Além 
desse fato,  ano após ano, sur-
gem contestações em relação ao 
Fundo e , em seu bojo, nascem 
propostas, muitas delas indecen-
tes, para lhe dar uma nova con-
figuração. Diminuições, distribui-
ções, mudanças, transformações, 
que, em nenhum momento, vêm 

oferecer incremento de seus re-
cursos e sim sua redução. Isto é 
preocupante. Daí surge a per-
gunta:  reduzindo-se o FCDF , o 
orçamento será suficiente para o 
tamanho do Distrito Federal? Ou-
tro dado relevante para a dis-
cussão: o tamanho da economia 
do DF, aduzida pelo seu Produto 
Interno Bruto/PIB. Esse indicador 
apresenta a seguinte configura-
ção histórica desde 2004:*

*PIB DF a preços de mercado corrente (tributos inseridos)
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIB ( em R$ bi correntes) - 70,7 80,5 89,6 99,9 117,5 131,5 146,5 161,4 -
Var. Nominal (%) - 4,9 5,2 5,4 5,9 3,8 4 3,5 2,4 -

Fonte: Codeplan/DF
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necessário investir em quem adminis-
tra essas receitas, ou seja, no fisco do 
DF. A administração tributária tem 
sido responsável pelo crescimento 
dessa arrecadação com a aplicação 
de modernas técnicas de cruzamen-
to de dados e informações para a 
realização de ações no desiderato 
de incrementar essa receita e elidir 
nichos de sonegação e elisão fiscais 
fraudulentas. Ter uma infra-estrutura 
de equipamentos e sistemas; concur-
so público para o cargo de Auditor 
Fiscal da Receita do DF, que não 
ocorre há exatos 18 anos; treina-
mento e capacitação; além de ben-
chmarking constante com os fiscos 
estaduais e municipais, são formas 
de investir no sucesso do incremen-
to de receitas próprias. Além disso, 
não se pode esquecer a abordagem 
desenvolvimentista da questão, que 
se mostra como viés imperioso para 
o atingimento do equilíbrio finan-
ceiro sustentável do DF, ou seja, de 
sua auto-sustentabilidade financeira, 
pólo da equação resultante da soma 
dos recursos oriundos do FCDF, que é 
financiador do custo da cidade como 
capital de todos os brasileiros, com 
o incremento das receitas tributá-
rias oriundas do próprio desenvolvi-
mento do Distrito Federal. A política 
pretérita de Brasília tem indicado 
algumas experiências isoladas de 
alavancagem desenvolvimentista. 
Não tem sido a práxis política uma 
cultura de atração de empresas e 
criação de pólos de desenvolvi-
mento econômico e social. É nesse 
viés de desenvolvimento que se es-
tabelece o incremento da receita 
tributária para financiar o cresci-
mento da região.

Todavia, observa-se o surgi-

mento de políticos míopes sem con-
dições de enxergar vocações de 
prosperidade para a região. Bra-
sília tem sim vocações de progres-
so em várias áreas econômicas, 
poder-se-ia apenas a título didá-
tico, citar: instituições financeiras; 
empresas especializadas em tec-
nologia da informação; indústrias 
leves não poluentes; gemologia; 
indústria farmacêutica; turismo de 
negócios e de eventos, enfim, um 
número grande de segmentos de-
senvolvimentistas. Neste diapa-
são, podemos vaticinar que Bra-
sília pode sim, efetivamente, auto 
sustentar-se. Alcançar um patamar 
de equilíbrio econômico-financeiro 
de longo prazo, e, em conseqüên-
cia disso, oferecer uma desejável 
qualidade de vida aos seus habi-
tantes de maneira uniforme e du-
radoura, com justiça fiscal e social. 
A cidade cresce, a população au-
menta, o desemprego, a violência, 
o banditismo, as doenças, o anal-
fabetismo; são tantas mazelas que 
rondam Brasília. É por isso, que 
arrecadar receitas tributárias não 
é simplesmente um ato financeiro 
que se esvai por si só. Mas é cons-
truir escolas, hospitais, estradas; 
é ir ao encontro dos mais nobres 
anseios da população brasiliense. 
É dotar os representantes da de-
mocracia indireta dos meios neces-
sários para assegurar a felicidade 
do povo de Brasília. O Distrito Fe-
deral deve continuar buscando seu 
equilíbrio financeiro, que é a ga-
rantia do crescimento de seu povo 
e das gerações futuras.

Por Rubens Roriz da Silva
Colaboraram: Ananias Lopes Ze-

des e Rossini Dias de Souza

O cotejamento das duas tabelas 
revela que enquanto o FCDF teve um 
crescimento acumulado de 120,1% 
entre 2004 e 2011, o PIB do DF 
alçou 128,3%, no mesmo período. 
A diferença não é tão expressiva. 
Inclusive se considerarmos que em 
2004 o FCDF representava 5,6% do 
PIB e que em 2011, 5,4%. Todavia, 
fato é que não adianta ficar imagi-
nando a total dependência do FCDF 
para financiar o crescimento da ci-
dade. Assim, numa perspectiva de 
futuro, considerando-se a tendência 
de crescimento das obrigações do 
Governo do DF e as mudanças que 
se cogitam para o FCDF, pode-se in-
ferir que a conta não fecha. Pergun-
ta-se: quem financiará o crescimento 
do Distrito Federal? Evidentemente 
que nos resta investir no crescimento 
das receitas próprias derivadas, ou 
seja, das receitas tributárias. Ago-
ra é a vez deles, os tributos: ICMS, 
ISS, IPTU, ITCD, IPVA, ITBI, TLP, den-
tre outros. São as receitas tributá-
rias gerenciadas pela estrutura de 
administração tributária do DF. Essa 
é, portanto, a abordagem tributária 
do caso. Para que o DF possa fazer 
frente às suas despesas, custeio e 
capital, além de financiar os investi-
mentos necessários é preciso investir 
no incremento da arrecadação pró-
pria. Essa receita tributária em 2011 
atingiu o patamar de R$ 9,6 bilhões 
arrecadados e, para 2012, tem 
previsão de arrecadação na casa 
dos R$ 10,5 bilhões. Historicamen-
te, a receita tributária tem seguido 
um caminho de crescimento em níveis 
superiores ao FCDF. Portanto, é um 
componente relevante para o cresci-
mento e a sustentabilidade das con-
tas públicas. Para que isso ocorra, é 
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Em passado recente tive a opor-
tunidade de publicar no Informativo 
AAFIT (Ano III, nº 09, fevereiro 2011) 
artigo em que chamo a atenção das 
autoridades sobre os prejuízos para 
as finanças do Distrito Federal, de-
corrente da decisão política perpe-
trada por várias gestões do GDF de, 
há quase 20 (vinte) anos, não realizar 
concurso público para o cargo efeti-
vo de Auditor Tributário (atualmente 
Auditor-Fiscal da Receita do DF). 

Os números são frios e categóri-

cos e não deixam qualquer margem 
à emoção: o fato é que quando se re-
aliza concurso público e oportuniza o 
ingresso de novos “servidores novos”, 
na forma preconizada pela Consti-
tuição Federal (art. 37, II), ocorrem 
incremento e otimização da arreca-
dação tributária. Em não havendo 
recomposição sistemática de quadro 
desse importante recurso humano, a 
percepção de risco para os contri-
buintes que promovem sonegação e 
evasão tributárias deixa de existir e, 

por conseguinte, a arrecadação as-
sume novamente uma tendência de 
queda, de difícil reversão.

São apresentados, a seguir, os 
dados de arrecadação dos tributos 
indiretos do DF (ICMS, ISS e SIM-
PLES) no ano t-1, os índices repre-
sentativos das variações em volume 
do Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro e da inflação média, referentes 
ao período de 1996 a 2011 e os 
projetados para o período de 2012 
a 2015.

FALTA DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
AUDITOR DA RECEITA PROVOCA QUEDA DE 
ARRECADAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL (*)

DF - IMPACTO NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS DECORRENTE DO INGRESSO OU NÃO INGRESSO DE AUDITORES TRIBUTÁRIOS CONCURSADOS

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

Crescimento % 
acumulado da 

Arrecadação, além das 
variações do PIB e da 
inflação (em relação a 

1995)

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100 (G) = (E) / (D)1996

1996 0,74 1,0215 1,1569 0,87 0,94 7,49% 7,49%

1997 0,94 1,0338 1,0602 1,03 1,08 4,82% 23,50%

1998 1,08 1,0004 1,0379 1,12 1,16 3,45% 32,65%

1999 1,16 1,0025 1,0483 1,22 1,34 9,92% 53,23%

2000 1,34 1,0431 1,0623 1,48 1,69 13,82% 93,25%

2001 1,69 1,0131 1,0747 1,84 1,92 4,35% 119,55%

2002 1,92 1,0266 1,1016 2,17 2,18 0,20% 148,78%

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

Crescimento % 
acumulado da 

Arrecadação, além das 
variações do PIB e da 
inflação (em relação a 

1995)

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100 (G) = (E) / (D)2003

2003 2,18 1,0115 1,1702 2,58 2,69 4,35% 4,35%

2004 2,69 1,0571 1,0628 3,02 3,11 3,14% 20,92%

2005 3,11 1,0316 1,0577 3,40 3,51 3,35% 36,35%

2006 3,51 1,0375 1,0327 3,76 3,95 5,06% 53,46%

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100

2007 3,95 1,0542 1,0408 4,34 4,17 -3,79%

2008 4,17 1,0510 1,0656 4,67 4,76 1,90%

2009 4,76 0,9980 1,0506 4,99 4,97 -0,53%

Período

Período

Período

DF - IMPACTO NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS DECORRENTE DO INGRESSO OU NÃO INGRESSO DE AUDITORES TRIBUTÁRIOS CONCURSADOS

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

Crescimento % 
acumulado da 

Arrecadação, além das 
variações do PIB e da 
inflação (em relação a 

1995)

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100 (G) = (E) / (D)1996

Período

2003 2,18 1,0115 1,1702 2,58 2,69 4,35% 4,35%

2004 2,69 1,0571 1,0628 3,02 3,11 3,14% 20,92%

2005 3,11 1,0316 1,0577 3,40 3,51 3,35% 36,35%

2006 3,51 1,0375 1,0327 3,76 3,95 5,06% 53,46%

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100

2007 3,95 1,0542 1,0408 4,34 4,17 -3,79%

2008 4,17 1,0510 1,0656 4,67 4,76 1,90%

2009 4,76 0,9980 1,0506 4,99 4,97 -0,53%

2010 4,97 1,0750 1,0511 5,61 5,57 -0,65%

2011 5,57 1,0270 1,0660 6,10 6,26 2,51%

2012 6,26 1,0156 1,0537 6,70 6,77 1,11%

2013 6,77 1,0393 1,0574 7,44 7,15 -3,89%

2014 7,15 1,0396 1,0534 7,83 7,60 -2,96%

2015 7,60 1,0395 1,0536 8,32

Período
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Incorporando os efeitos da va-
riação dos níveis de produção ou 
renda (PIB) e dos preços (inflação) 
do “ano t” sobre a arrecadação do 
“ano t-1”, obtém-se o nível de arre-
cadação possível para o ano t, com 
a agregação desses dois efeitos, 
pressupondo-se elasticidades (ou de-
rivadas parciais) unitárias. Em outros 
termos, a hipótese de elasticidade 
unitária significa que o autor assu-
me no estudo que as variações dos 
níveis de arrecadação dos tributos 
indiretos seguem, em mesma direção 
e proporção, as variações conjuntas 
dos níveis de preços e renda, coluna 
(D) da tabela. 

Em seguida, calcula-se a razão 
entre a arrecadação efetivamente 
realizada entre 1996 e 2011 e a 
projetada para 2012 a 2014 (coluna 
E) e a arrecadação do ano anterior 
incorporada dos efeitos da produção 
e dos preços (coluna F), resultando, 
daí, a variação % da arrecadação 
no ano, além das variações do PÍB 
real e da inflação (coluna F). Na colu-
na G, essa evolução da arrecadação, 
além das variações do PIB e da infla-
ção, é acumulada em cada período 
de análise, para os quais passamos 
a discorrer.

Os dados mostram que em 2002, 
passados 7 anos do ingresso de 150 
novos auditores tributários concursa-
dos e empossados em 1995, a ar-

recadação realizada dos tributos 
indiretos no DF cresceu 148,78% 
em termos reais, além da variação 
conjunta da produção real brasilei-
ra (variação em volume do PIB) e da 
inflação (medida pelo INPC), em re-
lação à arrecadação observada em 
1995. 

No ano de 2002, comparativa-
mente a 2001, esse crescimento co-
meçou a dar sinais de estagnação, 
quando a variação da arrecadação, 
além da variação dos preços e da 
produção, registrou 0,20%, pratica-
mente nula. À ocasião, ocorreu o in-
gresso de 40 novos auditores tributá-
rios concursados (via judicial), tendo 
a arrecadação, a partir de então, 
voltado a crescer e, já nos próximos 
4 anos, em 2006, acumulava um cres-
cimento real, além da variação acu-
mulada do nível de preços e da pro-
dução (ou renda), de 53,46%.

A partir de 2007, quando o qua-
dro de auditores tributários já se 
mostra bastante combalido, em fun-
ção do significativo número de apo-
sentadorias ocorridas desde os dois 
últimos ingressos, o crescimento real 
da arrecadação dos tributos indiretos 
no DF não foi capaz de acompanhar 
o crescimento dos preços e da renda, 
tendo apresentado sistemáticas que-
das de arrecadação desde então: 
-3,79% em 2007, -0,53% em 2009, 
-0,65% em 2010 e, em 2013 e 2014, 

ceteris paribus, a expectativa é que 
essas retrações sejam de -3,89% e 
de -2,96%, respectivamente. EM VA-
LORES CORRENTES, ISSO SIGNIFICA 
QUEDA DE ARRECADAÇÃO DE, NO 
MÍNIMO, R$ 380 MILHÕES EM 2013 
e de R$ 448 MILHÕES EM 2014.

Sabe-se que essas quedas de 
arrecadação podem ser bem mais 
acentuadas, porquanto o cenário 
projetado considera o atual número 
existente de auditores da receita e, 
naturalmente, ao longo de 2013 e 
2014 ocorrerão várias outras apo-
sentadorias.

Além da queda de arrecadação 
atual e futura, a falta de concurso 
público para Auditor-Fiscal da Recei-
ta continuará produzindo outro efeito 
nefasto para as próximas gerações, 
qual seja a não transmissão de co-
nhecimentos e experiências acumula-
dos ao longo de anos para os novos 
concursados. 

Espera-se que as autoridades do 
GDF, enfim, tenham percepção da 
gravidade da situação e realizem o 
mais breve possível certame público 
para o ingresso de NOVOS concur-
sados no cargo de Auditor-Fiscal da 
Receita do Distrito Federal. A SOCIE-
DADE SÓ TEM A GANHAR.

Por Ananias Lopes Zedes
Colaboração dos Auditores-Fis-

cais da Receita Rubens Roriz da Silva 
e Rossini Dias de Souza.

ANANIAS LOPES ZEDES é Auditor-Fiscal da Receita do Distrito Fede-
ral, graduado e pós-graduado em Ciências Econômicas, com especia-
lização em Política e Administração Tributária. 
É Conselheiro Efetivo do Conselho Deliberativo da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Federal – AAFIT e Membro da Co-
missão Sindical do Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Fe-
deral – SINDIFISCO/DF.

DF - IMPACTO NA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS INDIRETOS DECORRENTE DO INGRESSO OU NÃO INGRESSO DE AUDITORES TRIBUTÁRIOS CONCURSADOS

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 
Realizada no ano 

anterior, em R$ bilhões 
correntes1

Índice representativo 
da Variação % Real do 
PIB brasileiro no ano2 

(efeito produção ou 
renda)

Índice representativo 
da inflação média no 

ano, medida pelo INPC 
(efeito preço, base: 

dez/94=1)3

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos do ano 

anterior, com efeitos 
produção e preço, ou 

seja, com variações do 
PIB e da inflação (em R$ 

bilhões correntes)

Arrecadação Total 
Tributos Indiretos 

realizada no ano, em 
R$ bilhões correntes

Crescimento % da 
Arrecadação no ano, além 
das variações do PIB e da 
inflação, ano a ano: atual 

x anterior

Crescimento % 
acumulado da 

Arrecadação, além das 
variações do PIB e da 
inflação (em relação a 

1995)

(A) (B) (C) (D) = (A) x (B) x (C) (E) (F) = {[(E) / (D)]-1} x 100 (G) = (E) / (D)1996

Período

Notas: 
1Fonte primária: SEF/DF. Montante nominal da arrecadação de tributos indiretos do ano anterior, no período de 12 meses que compreende o segundo mês de cada ano
 até o primeiro mês do ano seguinte, ou seja, 1996 = fev1995 a jan1996, 1997 = fev1996 a jan1997 e, assim, sucessivamente.
Para o período de out/2012 a jan/2015: dados estimados pelo autor, adotando-se a decomposição clássica da série temporal nos componentes de tendência, ciclo, sazonalidade
 e aleatoriedade (modelo multiplicativo).
2Fonte primária: variação percentual em volume do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, apurada pelo IBGE. Para 2012 a 2015, médias das expectativas de mercado
apurada pelo Banco Central do Brasil, projeção de 26/10/2012, disponível em https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=:1:::: (acesso em 31/10/2012).
3Fonte primária: para o período de jan/1995 a set/2012, Sistema de Recuperação Automática do IBGE - SIDRA, disponível em http://www.sidra.ibge.gov.br/snipc/tabelaINPC.asp, 
Tabelas 22, 653, 2951 e 1100, acesso em 31/10/2012. O índice representativo da inflação média no ano é igual à razão entre o índice de preços médio geométrico do ano t 
e o índice de preços médio geométrico do ano anterior, adotando-se o INPC Brasil apurado pelo IBGE. Para o período de out/2012 a mar/2014, médias das expectativas de mercado, 
apurada pelo Banco Central do Brasil, projeção de 26/10/2012, disponível em https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/?wicket:interface=:4:2::: (acesso em 31/10/2012). 
Para o período de abr/2014 a dez/2015, o autor assumiu as mesmas variações % mensais projetadas para os mesmos meses de anos anteriores.
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Sete razões para realização do concurso 
público de Auditor Fiscal da Receita do DF

foi publicado edital de concurso para 
provimento de vagas para o cargo 
de Auditor de Controle Interno do DF, 
que audita a despesa. A contratação 
é importante, pois fortalece o sistema 
de controle interno da execução or-
çamentária, financeira e operacional 
do DF. Não obstante, realizar concur-
so público para Auditor Fiscal da Re-
ceita do DF é auditar a receita. Ora, 
a sociedade precisa daqueles que 
auditam a despesa e daqueles que 
auditam a receita, até porque sem 
receita não há despesa. Sexto: Temos 
uma geração de Auditores que estão 
se aposentando sem repassar o co-
nhecimento e experiência acumulados 
ao longo de anos para a próxima ge-
ração, em face da inexistência dessa 
última. A ausência de concurso público 
gera a perda da memória institucio-
nal do fisco candango. Quem perde 
a história, acaba também perdendo 
a possibilidade de construir seu futu-
ro. Sétimo: Após 18 anos de silêncio 
inexistem motivos percucientes que 
justifiquem a não realização de con-
curso para o cargo de Auditor Fiscal 
da Receita do DF. Fortalecer o fisco é 
garantir recursos para o atendimen-
to das necessidades correntes e de 
investimento do povo de Brasília. Por 
fim, poder-se-ia aduzir muitas outras 
justificativas. Por ora, finaliza-se com 
estas respostas. Não esquecendo que 
Auditor Fiscal da Receita do DF não 
é apenas agente arrecadador, fisca-
lizador ou tributador, mas é, sobretu-
do, construtor de escolas, de estradas, 
de hospitais, de sonhos e de projetos 
para esses cidadãos que desejam ter 
uma sociedade moderna, ética e prin-
cipalmente que tenha justiça fiscal.

Por Rubens Roriz da Silva
Colaboraram: Ananias Lopes Zedes e 

Rossini Dias de Souza

Existem perguntas nesse mundo 
que ficam sem resposta. Uma delas 
é: por que não realizar concurso para 
o cargo de Auditor Fiscal da Receita 
do Distrito Federal? Até agora não 
apareceu um interlocutor responsável 
que aduzisse uma resposta plausível. 
Vão-se anos a fio sem a realização 
do concurso. Ficou distante o Edital n.º 
228/1993 – IDR, de 29.11.1993, que 
norteou a realização do último concur-
so público para o provimento de 100 
(cem) vagas para o cargo, à época, 
de Auditor Tributário. Já se passaram 
quase 18 anos. Uma carreira não con-
segue sobreviver tanto tempo assim 
sem um concurso público. Nesse caso, a 
desoxigenação vira desoxidação. Os 
membros da carreira vão envelhecen-
do e, por conseguinte, aposentando. 
Isso vai levando a uma estagnação 
tal, que, dentro de mais alguns anos, 
não existirá ninguém para receber o 
bastão e dar continuidade a carreira. 
Todavia, diante do exposto, ao invés 
da pergunta negativa, apresenta-se 
outra indagação: por que realizar o 
concurso de Auditor? Ora, para essa 
questão temos um significativo número 
de respostas, das quais, se destacam 
as seguintes: Primeiro: Realizar o con-
curso para Auditor é garantir o incre-
mento de receitas próprias tributárias 
para serem usadas na implementação 
das necessidades básicas da popula-
ção do DF e no seu desenvolvimento 
econômico e social. A administração 
tributária tem sido responsável pelo 
crescimento dessa arrecadação, com 
a aplicação de modernas técnicas de 
cruzamento de dados e informações 
para a realização de ações, no de-
siderato de incrementar essa receita 
e elidir nichos de sonegação e elisão 
fiscais fraudulentas.

Segundo: A Lei n.º 4717/2011 

criou 1.000 (mil) cargos para Auditor 
Fiscal da Receita do Distrito Federal. 
Ora estes cargos não são meramen-
te decorativos. Eles serão providos, 
obviamente, pela realização de con-
curso público, em cumprimento ao 
dispositivo constitucional insculpido 
no inciso II, artigo 37 da Constituição 
da República. Terceiro: A falácia da 
super-receita que foi apregoada pe-
los beneficiários da transposição efe-
tuada pela Lei n.º 4717/2011, além 
de não ser verdadeira, nunca seria 
argumento para não realização do 
concurso. Os servidores transpostos 
já estavam no seio do fisco candango 
desenvolvendo suas atividades de fis-
calização e de apoio à administração 
tributária. Não houve agregação de 
novos servidores. Assim, o número é 
o mesmo e o Distrito Federal cresceu. 
Ademais, o diploma legal citado tem 
questionamento pela sua inconstitu-
cionalidade, junto ao STF. Caso a ADI 
seja procedente, o problema continu-
ará do mesmo tamanho. A transposi-
ção não resolveu problemas institucio-
nais do fisco candango. Longe disso, 
foi a solução que o governo vislum-
brou apenas para atender interesses 
pessoais de um grupo que se aproxi-
mou do poder. Quarto: O GDF tem 
sistematicamente realizado concursos 
para carreiras que, tão somente, tra-
rão ônus para o orçamento distrital. 
Evidentemente, sem desmerecer o mé-
rito e a relevância das contratações 
efetuadas. São carreiras compostas 
por cargos importantes para a po-
pulação candanga. Todavia, reali-
zar concurso para Auditor Fiscal da 
Receita do é ter a possibilidade de 
incrementar a receita tributária do 
DF, possibilitando, inclusive, honrar os 
compromissos assumidos com outras 
contratações. Quinto: Recentemente 
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