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Especial AAFIT 50 anos
A AAFIT já completou meio século de vida. Saiba como tudo começou e relembre as
diﬁculdades, as conquistas e os desaﬁos para os próximos 50 anos. Páginas 4, 5 e 6.
José Hable, presidente
do TARF, lança livro
sobre extinção do
crédito tributário por
decurso de prazo.

pg. 07

Subsecretário da Receita do
DF, Wilson José de Paula,
concede entrevista à AAFIT.
pg. 8, 9 e 10

Presidente da AAFIT
participa da festa do Prêmio
Nacional de Educação
Fiscal 2013.
pg. 11

3ª Colônia de Férias de
Prado: momentos de
descontração e lazer para
os associados.
pg. 12 e 13

Benefícios oferecidos
pela AAFIT
CONVÊNIOS
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.

CENTRO DE ESTÉTICA SIMONE SANTIAGO

A empresa oferece
desconto de 10% em todos os
serviços prestados na área de
estética. Não há cobrança
pelas avaliações e sessões
experimentais.

O Centro de Estética Simone Santiago
está localizado no Sudoeste - CLSW
300B Bloco 02, Edifício Lincoln Center,
subsolo 01, Salas 101 e 102.
Informações e marcações de
consultas: (61) 3034-4797
http://www.simonesantiago.com.br/

VILA VELLUTI HOTEL DE CAMPO SPA E CONVENÇÕES
No Vila Velluti Hotel de Campo SPA e Convenções, associados e
dependentes da AAFIT podem desfrutar do que há de melhor em conforto e
hospitalidade, em um ambiente campestre e com 10% de desconto nas
tarifas de hospedagem e de Day Use.
Localizado no KM 24 da BR-060, sentido Brasília/Goiânia, o Hotel
Vila Velluti oferece uma grande estrutura de lazer e esportes como: piscinas
semiolímpica e infantil, balneário, ofurô, sauna, campo de futebol, dois
tanques para pescas desportivas, playground, brinquedoteca, salão de
jogos etc.
Informações e reservas: (61) 3262-0570
http://www.vilavelluti.com.br/

SIGMA – ÁGUAS CLARAS
O Centro Educacional Sigma Águas Claras oferece desconto
de 20% na mensalidade, para alunos do Ensino Fundamental (1º
ao 9º ano), desde que matriculados no turno vespertino.
O Sigma ﬁca na Rua 14 sul, lote 06, loja 02/03 – Águas Claras (DF)
Informações e matrículas: (61) 3027-6060
http://www.sigmaaguasclaras.g12.br/

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA

O Colégio Santa Dorotéia traz desconto de 20% na
mensalidade para Educação Infantil e ensinos Fundamental e
Médio. A Instituição está localizada no SGAN 911– Conj. B.
Informações e matrículas: (61) 3274-5110
http://www.santadoroteiadf.com.br/
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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Publicação da Associação
dos Auditores Tributários
do Distrito Federal
DIRETORIA EXECUTIVA

Prezado associado,
No ano de 2013, comemoramos os 50 anos de vida da nossa
associação, fundada em 21 de agosto de 1963, com uma grande festa
no clube da Assefe. Neste meio século de existência, enfrentamos
inúmeras diﬁculdades, como todos sabem, mas as vitórias sempre
foram maiores. Uma prova disso é o nosso Complexo
Administrativo e Social, que reﬂete perfeitamente a força e a
importância da nossa categoria perante a sociedade.
Se estamos aqui hoje cada vez mais fortes, é porque somos uma
entidade que representa a categoria com dedicação exclusiva e que
está sempre focada no bem-estar e na defesa dos interesses comuns
dos associados. A união que possuímos é o nosso maior triunfo. Com
ela, sei que podemos ir aonde queremos.
A AAFIT fez 50 anos, e o maior presente que ela recebeu foi
você, que nos ajudou a transformá-la, ano após ano, em uma
associação reconhecida nacionalmente por ter em cada membro um
espelho de sua grandeza.
Que venham mais 50, 100 anos. Estamos prontos!
Obrigado!

Jadson Januário de Almeida
PRESIDENTE AAFIT

Editorial
Este editorial não poderia ser sobre outro assunto. A AAFIT almeja
de coração que a atitude natalina (de doar carinho, amor e atenção ao
próximo; de deﬁnir metas; de reﬂetir sobre quem é o grande homem
Jesus Cristo; e de renovar o espírito de forma verdadeira e profunda)
seja vista e revista não somente até 25 de dezembro, mas durante
todo ano, mês, dia, hora e instante de nossa jornada aqui na terra,
pois nossa vida é luz que brilha eternamente. Feliz natal a todos os
nossos associados, familiares e amigos! Esperamos que 2014 seja
ainda mais repleto de conquistas para nossa categoria.

Presidente:
Jadson Januário de Almeida
Vice-Presidente:
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Diretor Administrativo:
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Diretor Financeiro:
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Fernando Antônio de Rezende Júnior
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Aurelino Oliveira Filho
Elmo Tambosi
Flávio Silva Palma Lima
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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
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Jornalista Responsável:
Diego Freitas (DRT-DF 8679) 8138-3854
Diagramação:
Hércules Barroso Trindade
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Boas festas!
Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais
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AAFIT 50 anos: a luta,

o ideal e o reconhecimento
A história da Associação dos
Auditores Tributários do Distrito
Federal (AAFIT) começou em 21
de agosto de 1963, pouco depois da
inauguração da capital federal.
Naquele dia, 34 servidores do
ﬁsco, na época ﬁscais de Renda e
Auxiliares de Fiscalização,
realizaram uma assembleia geral
de Constituição do Centro Social e
Cultural da Fiscalização de Rendas
de Brasília, denominação
originária da atual AAFIT. Elmo
Tambosi foi eleito o primeiro
presidente.
Um ano depois, o País
passou a enfrentar momentos
difíceis, impostos pelo período
ditatorial, mas o grupo sempre
conseguiu furar o bloqueio do
regime para, em locais
imprevisíveis, realizar as reuniões
fundamentais para a entidade que
nas ceu com o propós ito de
defender os interesses comuns dos
associados. Antônio Luiz Barbosa,
ex-presidente da AAFIT, relata as
diﬁculdades: “Você não tinha
liberdade para se expressar. Nós
tivemos que ter muito jogo de
cintura para conduzir a entidade
naquele período, e não foi fácil”.
No início, como a AAFIT não
possuía sede própria, muitas
reuniões aconteciam em salas da
Secretaria de Fazenda.

Ao longo desses 50 anos,
além das grandes diﬁculdades
enfrentadas durante a ditadura, a
associação era vítima constante da
falta de recursos ﬁnanceiros, mola
mestra para o sucesso de qualquer
entidade. Porém, todas as
diretorias que passaram pela
AAFIT lutaram com muita
perseverança para mantê-la
erguida e de portas abertas para os
associados. Com muita dedicação
ao trabalho e apoio da categoria, a
AAFIT cresceu e se fortaleceu a
cada nova gestão. Esse processo
ocorreu graças à credibilidade
junto aos associados e aos
parceiros. Hoje, a entidade é
reconhecida nacionalmente, fruto
da dedicação e da seriedade de
dirigentes e associados.
Segundo o presidente da
associação, Jadson Januário de
Almeida, desaﬁos não faltam para
os próximos 50 anos: “nossa meta é
crescer cada vez mais e tornar a
AAFIT a segunda casa de todos os
associados. Para alcance dessas
metas, apesar dos recursos
limitados, investimos fortemente
na nossa estrutura e nos benefícios
para manter a AAFIT forte,
dinâmica e reconhecida não só no
Distrito Federal, mas em nível
nacional”.

Jadson destaca ainda como
meta a criação de um plano de
saúde próprio, devido aos valores
cada vez maiores desse serviço.
“Os altos valores pagos às
operadores de planos de saúde não
são suﬁcientes para nos dar
segurança de que quando
recorrermos a estes planos,
teremos serviços de boa qualidade.
Hoje, vejo como um dos nossos
grandes desaﬁos a oferta de boa
assistência médica aos nossos
associados. Para isto, o
interessante, talvez, seria uma
plano de saúde próprio, que
englobasse todas as nossas
necessidades”.

Em 26 de maio de 1962,
um ano antes da criação
do Centro Social e
Cultural da Fiscalização
de Rendas de Brasília,
hoje AAFIT, fundadores
posam para foto no
casamento do associado
Antônio Alves do
Nascimento com Maria
Dolores

Documento histórico: ata da assembleia de constituição da futura AAFIT teve apenas quatro páginas
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Da esquerda para direita: Deny Casimiro, Elmo Tambosi, José
Expedito, Paulo Thielman, Antônio Nascimento, Moacir Gomes
de Miranda, Isauro Carneiro Filho, Renato Moura, Luiz Carlos
Boaventura, João Bispo dos Santos e Walter Santos

A conquista da majestosa sede
Se no início a AAFIT não
possuía sede própria, a realidade
hoje é bem diferente. Até chegar à
inauguração do Complexo
Administrativo e Social da AAFIT,
em 20 de dezembro de 2002,
depois de o lote ser adquirido em
uma licitação pública da Terracap,
a entidade passou por várias
localidades. Das reuniões
embrionárias nas salas da
Secretaria de Fazenda, a AAFIT
alugou, em 1979, uma sala no
Edifício Márcia, no Setor
Comercial Sul, para
estabelecimento da primeira sede
administrativa.
Três anos depois, em 17 de
agosto de 1982, a associação
adquiriu a primeira sede própria:
duas salas do Edifício Brasília
Rádio Center, no Setor de Rádio e
Televisão Norte. Sempre em busca
de uma infraestrutura melhor para
garantir conforto e atendimento
rápido aos associados, a AAFIT
adquiriu mais quatro salas no
www.aaﬁt.org.br

-

aaﬁt@aaﬁt.com.br

mesmo prédio. Essas salas
serviram para a instalação dos
consultórios odontológicos, a
criação da Revista Técnica
Tributária e para ampliar a sede
administrativa.
Lirando de Azevedo
Jacundá, atual diretor jurídico e expresidente da AAFIT, lembra desse
período: “Fui fazer uma visita na
sede da nossa associação, que
funcionava no Edifício Brasília
Rádio Center, e lá vi que era uma
sede muito acanhada, que não
condizia com a importância da
nossa categoria. Então, coloquei na
cabeça: precisamos juntar forças
para fazer a nova sede”. Para dar
início à construção do atual
Complexo Administrativo e
Social, a AAFIT vendeu três salas.
Até a atual sede, ainda
faltava mais um passo. Em 1991, a
AAFIT inaugurou, em um terreno
de 20 mil m², um clube campestre
em uma área rural na Ponte Alta do
Gama, doada pelo associado

Bolivar Figueiredo de Macedo. O
espaço possuía quadras de
esportes, piscinas e quiosques para
churrasco. Porém, o clube foi
vendido logo depois para a
Associação Esportiva do Gama, e o
valor também foi aplicado nas
obras da sede atual.
Hoje, o complexo localizado
no Centro de Atividades do Lago
Norte é a maior prova de que a
AAFIT cresceu e se fortaleceu.
Além do belo projeto arquitetônico
e da excelente localização, a
infraestrutura reúne áreas
administrativas e de lazer em um
ambiente amplo e moderno, de
2.695,70 m². O associado tem à
disposição quatro salões de festas,
auditório, salas de treinamento,
laboratório de informática, piscina,
consultório odontológico,
academia etc. A entidade dispõe
ainda da Pousada de Prado (BA).

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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A festa em comemoração aos

50 anos
No dia 13 de setembro de 2013, a
AAFIT realizou, no Clube da Associação
dos Servidores do Senado Federal
(Assefe), no Espaço Patrícia Buffet, uma
grande festa para comemorar meio século
de vida. Estiveram presentes membros da
atual diretoria, ex-presidentes,
fundadores, funcionários, associados,
familiares, amigos e parceiros. As fotos
desse encontro histórico estão disponíveis
no site da AAFIT, na aba Galeria de fotos.

Presidente e ex-presidentes da AAFIT posam com dois convidados
para foto na festa de 50 anos da associação

Antes de ser AAFIT
No decorrer dos anos, a AAFIT possuiu várias mudanças em sua denominação por causa das alterações na
nomenclatura dos cargos de seus associados. Quando surgiu, em 1963, foi intitulada Centro Social e Cultural da
Fiscalização de Rendas de Brasília. Em 1972, Associação dos Agentes Fiscais de Tributos. Já em 1976, Associação
dos Funcionários do Fisco do Distrito Federal (Uniﬁsco). No ano seguinte, Associação dos Agentes Fiscais de
Tributos do Distrito Federal. Em 1985, Associação dos Auditores Fiscais do Tesouro do Distrito Federal. Desde 19
de setembro de 1989, a AAFIT consagrou o nome atual: Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal.

Os presidentes que ﬁzeram a história da AAFIT nestes 50 anos

Elmo Tambosi
1963 a 1965

Vagner Alves de Carvalho
1966 a 1967

José Vilaça da Silva
1968 a 1969

Miguel Martins de Lima
1970 a 1971

Tereza de Souza M. de Assunção
1972 a 1973

Flávio Silva Palma Lima
1973 a 1974
1987 a 1989

Aurelino Oliveira Filho
1975 a 1976

José Boitone de Carvalho Silva
1977 a 1978

Ordenato Cândido Borba
1979 a 1980

Antônio Luiz Barbosa
1981 a 1986

Acácio de Almeida
2005 a 2009

Lirando de Azevedo Jacundá
1990 a 1995
1999 a 2003
2009 a 2011

Jadson Januário de Almeida
Desde 2011

João Flávio Iemini de Rezende Antônio Alves do Nascimento Neto
1996 a 1998
2003 a 2005
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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.

www.aaﬁt.org.br

-

aaﬁt@aaﬁt.com.br

NOVEMBRO 2013

INFORMATIVO AAFIT

José Hable,
presidente do TARF,
lança livro sobre extinção do crédito
tributário por decurso de prazo

José Hable, presidente do
Tr i b u n a l A d m i n i s t r a t i v o d e
R e c u r s o s F i s c a i s ( TA R F ) e
associado da AAFIT, lançará, dia 4
de dezembro, a partir das 18h30, no
restaurante Carpe Diem (104 Sul),
o livro: A extinção do crédito
tributário por decurso de prazo:
Decadência e prescrição
tributárias. Segundo Hable, a obra
“examina um dos pontos mais
polêmicos e debatidos no Direito
Tributário: a extinção do crédito
tributário pelo decorrer do tempo: a
decadência e prescrição tributárias
e a homologação tácita”.
Destinado a doutrinadores,
juristas, servidores públicos da
área tributária e proﬁssionais
envolvidos com a área ﬁscal e
tributária das empresas etc., o livro
explicita e examina ainda o
posicionamento de especialistas de
renome nacional sobre o assunto,
juntamente com a jurisprudência

mais atualizada dos tribunais
superiores, em especial a do STJ.
No desenvolver do trabalho, Hable
coloca seu posicionamento sobre
cada item controverso do tema, no
singelo propósito de provocar as
críticas e os debates na busca de
interpretações mais equilibradas e
isentas.
Com 336 páginas, a
publicação contém seis capítulos.
No primeiro, são apresentados os
aspectos gerais da extinção do
crédito tributário. O segundo trata
das formas de extinção do crédito
tributário por decurso de prazo,
com ênfase nas diferenciações
entre os institutos da decadência e
da prescrição perante o Direito
Civil e o Direito Tributário. O
instituto da decadência no Direito
Tributário é estudado no terceiro
capítulo, em que se analisa o prazo
decadencial no contencioso
administrativo ﬁscal e a demora na
sua conclusão, e ainda na
ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
O quarto capítulo versa sobre
a prescrição tributária em que são
analisadas questões polêmicas,

como a constituição deﬁnitiva do
crédito tributário, as causas
impeditivas, suspensivas e
interruptivas do prazo
prescricional, a prescrição
intercorrente, a arguição da
prescrição e a devolução de
indébito prescrito. No capítulo
quinto, está reservado o estudo da
homologação na extinção do
crédito tributário, no qual são
apresentadas as características do
lançamento por homologação, em
especial, quanto aos efeitos da
declaração entregue pelo sujeito
passivo e a polêmica ﬁgura da
homologação tácita. E, por ﬁm, o
capítulo sexto está destinado à
análise do prazo para o sujeito
passivo pleitear a restituição de
tributo pago indevidamente.
Esta é a 4ª edição, revisada,
ampliada e atualizada. O ministro
do Supremo Tribunal Federal Luiz
Fux assina o prefácio, enquanto a
apresentação ﬁca por conta do
presidente da 1ª Seção do Conselho
Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), Marco Aurélio
Valadão, auditor ﬁscal da Receita
Federal.

Ano de 2013 já está no ﬁm, mas nada de concurso para auditor ﬁscal no DF
A AAFIT não entende o motivo de o GDF não priorizar a sua fonte de receitas. Em qualquer administração, por
menor que seja, a atenção principal está voltada para o setor ﬁnanceiro, menina dos olhos de qualquer bom
administrador. O concurso público para auditor ﬁscal deveria ser um dos primeiros investimentos para a área
tributária local, pois o quadro de auditores não é renovado há mais de 21 anos, o que é um absurdo. Em um país
capitalista como o nosso, é fato que quando as ﬁnanças vão mal, as consequências são desastrosas. Porém, ainda
temos esperança de que nosso atual secretário de Fazenda, Adonias dos Reis Santiago, que também é auditor ﬁscal,
não deixe a pasta antes da realização deste concurso. A sociedade agradecerá.
www.aaﬁt.org.br
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Entrevista à AAFIT
Por Ananias Lopes Zedes

Auditor ﬁscal Wilson José de Paula assume a Subsecretaria
da Receita do Distrito Federal e concede entrevista à AAFIT
O novo subsecretário da Receita do
Distrito Federal,
Wilson José de Paula,
concedeu entrevista à
Associação dos
Auditores Tributários
do Distrito Federal
(AAFIT). Entre os
temas abordados,
Wilson falou sobre
diretrizes de governo
para a área tributária
local, implantação da
Nota Fiscal ao
C o n s u m i d o r
Eletrônica (NFC-e),
concurso para auditor
ﬁscal da Receita e
desaﬁo de estar à frente
da Surec. Brasiliense,
48 anos, casado, três
ﬁlhos, Wilson é auditor
ﬁscal da Receita,
formado em História
pela Universidade de Brasília,
especializado em Finanças
Públicas pela Universidade de
Bath (Inglaterra) e pós-graduado
em Administração e Política
Tributária pela Fundação Getúlio
Vargas.
Ingressou no Fisco do DF
em 1995, no cargo de auditor
tributário. No ano de 2000,
integrou a Comissão Técnica
Permanente do ICMS do
Conselho de Administração
Fazendária do Ministério da
Fazenda, como coordenador. Já
em 2006, foi nomeado assessor
jurídico do Gabinete da
Secretaria de Fazenda e, em
2008, exerceu o cargo de coorde08

Wilson José de Paula, subsecretário da Receita da Secretaria de
Estado de Fazenda do Distrito Federal

nador de Inteligência Fiscal da
SEF. Mais recentemente, antes
de assumir a Surec, ocupou o
cargo de assessor especial do
GAB/SEF.
AAFIT – Wilson, inicialmente,
em nome da Diretoria Executiva
e Conselhos da Associação dos
Auditores Tributários, cumprimento-o pela assunção dessa
relevante missão de conduzir a
Subsecretaria da Receita (Surec)
desde 5 de setembro de 2013.
Esta é a primeira entrevista
em que o que senhor se dirige aos
ﬁliados da nossa associação e
também aos servidores da Surec
na condição de subsecretário da

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.

Receita.
Quais são as principais
diretrizes de sua gestão à frente
da Surec?
Wilson - As diretrizes reservadas à Surec foram deﬁnidas pelo
GAB/SEF e visam a atender as
metas deﬁnidas pelo governo. De
forma objetiva, é o incremento da
arrecadação entre dez e doze
pontos percentuais.
Para alcançar esse objetivo,
foram elaborados os seguintes
projetos:
• Malha Fiscal do Distrito
Federal - consiste na disponibilização ao contribuinte de
www.aaﬁt.org.br
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inconsistências veriﬁcadas
em sua escrituração ﬁscal,
possibilitando a correção
espontânea;
• Posto Fiscal Eletrônico aplicativo de Busyness
Inteligence/BI com base na
Nota Fiscal Eletrônica e no
Conhecimento de Transporte
Eletrônico que permite o
monitoramento de mercadorias em trânsito em tempo real;
• Nota Fiscal Eletrônica do ISS
- implementação de documento digital para acobertar
prestações de serviço no
Distrito Federal;
• Nota Fiscal ao Consumidor
Eletrônica - implementação
de documento digital para
acobertar as operações com
consumidores ﬁnais;
• Informações prestadas por
instituições ﬁnanceiras inserir no Livro Fiscal
Eletrônico todas as informações relativas aos serviços
prestados por esses contribuintes, independentemente de
serem consideradas tributadas;
• Criação de Unidade de
Cobrança - especializar as
atividades de cobrança de
débitos tributários inscritos
ou não em divida ativa;
• Programa de Treinamento promover o treinamento dos
Auditores para operar as
novas ferramentas de BI.
AAFIT – Inegáveis são os
avanços que a tecnologia da
informação tem propiciado em
diversas áreas de atuação, especialmente na área tributária, que
requer cada vez mais controles
www.aaﬁt.org.br

-

aaﬁt@aaﬁt.com.br

eﬁcazes e conhecimento
praticamente em tempo real da
ocorrência de fatos geradores de
tributos.
O que podemos esperar em
termos de investimentos de
tecnologia da informação e/ou
novos procedimentos com a
utilização de recursos de TI, no
âmbito da Surec?
Wilson - Sob o aspecto de
procedimentos, dentre outras
iniciativas, temos a destacar
aquelas que promoverão mudanças signiﬁcativas na atual forma
de atuar do Fisco e que está
fundamentada na utilização
efetiva das valiosas informações
ﬁcais que dispomos e se dará por
meio da expansão do uso de
ferramentas de BI: o desenvolvimento de aplicação especiﬁca
para auditoria em estabelecimento e para o monitoramento de
setores econômicos/empresas;
utilização intensiva do posto
ﬁscal eletrônico; reﬁnamento da
malha ﬁscal; ferramentas para
aprimoramento da sistemática de
cobrança.
No âmbito do Atendimento
ao Contribuinte, temos o Sistema
de Gestão de Atendimento ao
Contribuinte - SIGAC, ampliação de serviços na internet e em
pontos de atendimento do BRB
Conveniência.
Na Tributação, teremos o
Sistema de Gestão do
Julgamento e Contencioso SGJUC.
Para Inteligência Fiscal,
treinamento em informática
forense para posterior investimento.
Na Coordenação de
Arrecadação, atualização da base
do IPTU, implementação da
Nota Fiscal ao Consumidor
Eletrônica (NFC-e), automatização da concessão de benefícios

ﬁscais.
Sob o aspecto de
investimento, temos
contratação de curso de
BI e de consultoria,
compra de novas licenças e
substituição dos computadores
de uso pessoal por unidades mais
modernas, reformas das
Agências de Atendimento ao
Contribuinte e do Posto Fiscal
BEL, construção do Centro de
Monitoramento Eletrônico de
Mercadorias.
AAFIT – Uma das grandes
conquistas do Fisco brasileiro
nos últimos anos foi a implantação da Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e) para acobertar operações
comerciais (internas e interestaduais) entre contribuintes do
ICMS, estendendo-se atualmente
ao comércio varejista, nas vendas
realizadas ao consumidor ﬁnal.
Que novos paradigmas de
procedimentos a NF-e está a
exigir de todos os agentes públicos, em especial, dos auditores
ﬁscais da Receita?
Wilson – As oportunidades de
atuação do Fisco diante do
universo exclusivamente digital
disponível vêm causando muita
ansiedade a todos. Atualmente,
estamos diante da última fronteira do documento ﬁscal: a nota
ﬁscal ao consumidor modelo 2 e
o cupom ﬁscal serão substituídos
pela NFC-e a partir de 2014.
Temos a convicção de que a
mudança é inevitável.
Entretanto, após a tempestade
inicial, esperamos maior efetividade e assertividade na atividade
de ﬁscalização. O desaﬁo
discutido em nível nacional é
como tirar o máximo desse
universo em momento mais
próximo possível das ocorrências de irregularidades. A resposta

O site da AAFIT (http://www.aaﬁt.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse.
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que estamos tentando
oferecer é: ferramentas
e treinamentos adequados à realidade que
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ﬁscal da Receita).
Como o senhor tem percebido o andamento dessa demanda
no âmbito do GDF?

vivemos.
AAFIT – Nesse contexto de
evolução tecnológica, o que
podemos esperar para a área de
ﬁscalização tributária em
estabelecimentos (auditoria e
monitoramento)?
Wilson - A diﬁculdade está na
deﬁnição do ponto de equilíbrio
entre monitoramento e auditoria.
Por um lado, temos melhor
resultado, em níveis de recuperação do crédito tributário, no
monitoramento. Por outro, há o
risco da ineﬁcácia deste monitoramento sem a auditoria efetiva
sob aqueles que não promoverem
as mudanças de comportamento
esperadas. Ato contínuo da
auditoria, temos que cuidar da
celeridade do julgamento e
posterior execução
ﬁscal. Em síntese,
esperamos um
monitoramento
forte e uma auditoria efetiva.
AAFIT – Em
conjunto com o
Sindiﬁsco/DF, nos
últimos anos,
temos empreendido grandes esforços
no sentido de
convencer as
autoridades do
governo a adotar e
efetivar o concurso
público como única
forma de acesso ao
cargo de auditor
tributário (atualmente, auditor

10

Wilson - O concurso público
para o cargo de auditor ﬁscal da
Receita do Distrito Federal é
fundamental para o cumprimento
da missão da SEF/DF. São 20
anos sem concurso especiﬁco
para o cargo. Nenhuma organização pública pode se manter
vigorosa para cumprir sua missão
com tamanha defasagem. Até
2017, o quadro sofrerá redução
de 128 auditores. Os fatos são
suﬁcientes para constatar a
imperiosidade da realização do
certame e não somente pelo
aspecto quantitativo, mas,
também, pela necessidade de
renovação do quadro e do conhecimento. Assim, estamos empenhados para que a realização do
concurso ocorra o quanto antes.

AAFIT – Agradecemos ao
senhor pela oportunidade de
divulgar aos associados da
AAFIT e servidores da Surec
seus planos à frente da subsecretaria. Nosso desejo é que o senhor
e sua equipe sejam muito exitosos nesse novo encargo e realize
uma das gestões mais profícuas
da Surec.
Para ﬁnalizar, que mensagem o senhor gostaria de deixar
para os servidores da Surec?
Wilson - Gostaria de agradecer
aos servidores que aceitaram o
desaﬁo de assumir a gestão da
Subsecretaria da Receita neste
momento de transformação, o
qual exigirá grande esforço para
promover as mudanças necessárias. Agradecer, também, as
manifestações e a disposição de
vários colegas que se colocaram
prontos para ajudar neste trabalho.
Obrigado.

Ananias Lopes Zedes, diretor de Relações Públicas e Comunicação Social da AAFIT,
no fechamento da entrevista com o subsecretário da Receita do DF
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Presidente da AAFIT participa da festa do
Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2013
Categoria Escolas

1º lugar

O presidente da
Associação dos Auditores
Tributários do Distrito
Federal (AAFIT), Jadson
Januário de Almeida,
participou, no último dia 19,
Presidente da AAFIT, Jadson Januário de Almeida,
no Foyer da Câmara
entrega certiﬁcado para um dos ﬁnalistas
L e g i s l a t i v a d o D F, d a
da Febraﬁte, em parceria com a Escola de
solenidade de entrega do Prêmio Nacional
Administração
Fazendária – ESAF, com o
de Educação Fiscal – 2013. Estavam
Programa
Nacional
de Educação Fiscal –
presentes também representantes dos
PNEF
e
com
o
patrocínio
do Banco de
ﬁnalistas, das associações ﬁliadas à
Brasília - BRB e da Petrobras, e apoio do
Federação Brasileira das Associações de
Centro Interamericano de Administração
Fiscais de Tributos Estaduais (Febraﬁte),
Tributária
- CIAT, do Conselho Federal da
autoridades, parceiros e patrocinadores.
OAB,
do
Encontro de Coordenadores e
A Febraﬁte distribuiu nesta edição
Administradores Tributários Estaduais –
cinco premiações em dinheiro: R$15 mil,
ENCAT, do Ministério Público, das
R$10 mil e R$ 5 mil, para o primeiro,
associações
ﬁliadas à Febraﬁte e das
segundo e terceiro colocados na categoria
Organizações
Globo.
Escolas; e R$ 15 mil e R$10 mil, para o
primeiro e segundo lugares na categoria
Projetos vencedores da edição 2013
Instituições. O coordenador de cada
projeto vencedor recebeu, a título de
Categoria Instituições
reconhecimento e incentivo, o prêmio em
dinheiro no valor de R$ 1.000,00.
1º lugar
Para Jadson, este prêmio tem como
Prefeitura Municipal de Barroso
principal objetivo despertar nas instituiProjeto: Impostos, Transparência,
ções a importância do tributo, que deve ser
Participação Prosperidade
destinado, por exemplo, ao bem-estar
Barroso/Minas Gerais
social, à educação, à saúde etc. Além
Prêmio: R$ 15 mil
disso, “contribui para conscientizar as
pessoas, que pagam tributos todos os dias,
mas normalmente não sabem para onde
2º lugar
eles vão”, aﬁrma.
Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor
Esta edição recebeu 190 inscriProjeto: Difundindo a Educação Fiscal em
ções, de 19 estados e do Distrito Federal.
Lindolfo Collor
O presidente da Febraﬁte, Roberto
Lindolfo Collor/Rio Grande do Sul
Kupski, ressaltou que entre as várias
Prêmio: R$ 10 mil
atribuições da entidade, também está a de
promover a educação ﬁscal
no país. “Novamente,
recebemos excelentes
projetos de diversos segmentos da sociedade, mas todos
com o objetivo de promover e
incentivar, por meio da
educação ﬁscal, uma
ferramenta de conscientização e sensibilização do real
valor do tributo. Valorizar o
tributo e os que dele zelam é
promover o progresso do
Brasil”, disse.
O Prêmio Nacional de
Ganhadores do Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2013
Educação Fiscal é uma ação
www.aaﬁt.org.br
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Colégio Estadual Nestor Victor
Projeto: Disseminadores da Educação
Fiscal
Pérola/Paraná
Prêmio: R$ 15 mil

2º lugar
EEB Professor João Widemann
Projeto: Gincana Fiscal João Widemann
Blumenau/Santa Catarina
Prêmio: R$ 10 mil

3º lugar
CMEI Professora Adelaide Bessa
Wanderley
Projeto: A Importância da Educação
Fiscal na Educação Infantil
Manaus/Amazonas
Prêmio: R$ 5 mil

Vem aí a festa de ﬁm
de ano da AAFIT
A tão aguardada festa de
ﬁm de ano da AAFIT já tem
data e local deﬁnidos: 7 de
dezembro, a partir das 20h, na
sede da AAFIT. Além da confraternização entre associados, familiares e amigos,
haverá Buffet, ornamentação,
música e muita diversão.
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3ª Colônia de Férias de Prado:
momentos de descontração e lazer para os associados
Se os objetivos são diversão e tranquilidade,
a AAFIT tem a receita: Colônia de Férias de Prado.
Nada melhor do que reunir amigos e familiares na
pousada da associação, localizada no município de Prado,
costa sul da Bahia.
A AAFIT realizou, entre 25
e 30 de outubro de 2013, a 3ª
excursão para a Colônia de Férias
de Prado (BA). Segundo o presidente da AAFIT, Jadson Januário
de Almeida, “para a Associação,
este tipo de programa é muito
interessante, pois está dentro dos
nossos objetivos a promoção do
bem-estar dos associados”.
Acácio de Almeida, expresidente da associação, é ﬁgura
carimbada na colônia. Presente
nas três edições, ele garante que a
colônia “é uma grande forma de
rever amigos, integrar e relembrar
histórias marcantes da nossa
trajetória no Fisco, tudo isso com
churrasco, baralho, muito sol e
deliciosas refeições”.
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Não há custo de hospedagem para os associados, que
apenas colocam a mão no bolso
para despesas com traslados
aéreo (Brasília – Porto Seguro –
Brasília) e terrestre (Porto Seguro
– Prado – Porto Seguro), por meio
de uma empresa de turismo.
Neste ano, aqueles que adquiriram o pacote logo nos primeiros
dias de inscrição para a colônia,
não pagaram mais que R$ 700,00
por toda a viagem.
Jadson informa que essas
condições imperdíveis garantem
o sucesso da excursão: “além de
hospedagem, café da manhã,
churrasco e um jantar, o associado
paga pouco por esses dias de
tranquilidade e diversão. Por isso,

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.

existe uma grande procura. Quem
demora a se decidir, vai perder a
viagem”.
Para quem ainda não
participou, mas quer garantir um
lugar na excursão do ano que
vem, ﬁque atento à abertura das
inscrições e se antecipe, pois as
vagas são limitadas. Quem não
aguentar esperar até outubro de
2014 para conhecer as maravilhas
da Pousada de Prado, é possível
viajar para esse lugar paradisíaco
quando quiser. Para isso, é necessário reservar um apartamento
com antecedência diretamente na
associação. E aí, vai perder essa
viagem? Acácio disse que já está
de olho na abertura de inscrições
para a 4ª edição.
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Colônia de Férias
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OdontoAAFIT:
saúde bucal é coisa séria
Cuidar 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 sextafeira, das 8h30 às 12h30 e das
13h30 às 17h30. O
agendamento pode ser feito
pelos telefones: (61) 3468-1808
e 3468-1828.
Como nunca é demais
relembrar: visitas regulares ao
dentista são sempre bem-vindas.
Aﬁnal, devemos manter a
orquestra aﬁnada.

Conheça a equipe OdontoAAFIT:

Dra. Marcele Basso
Implantondontista

Dra. Lúcia Helena
Dentística

Dr. Carlos Eduardo
Protesista

Jaqueline Meira
Auxiliar de Consultório Dentário

Dr. Alexandre Pantaleão
Ortodontista

Dr. João Vitor
Edondontista/Cirurgião

Margareth Rosana
Auxiliar de Consultório Dentário
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AAFITNESS:
saúde e bem-estar em um só lugar
Investimos em saúde,
investimos em você!

A AAﬁtness possui a estrutura perfeita para associados,
dependentes e pensionistas se exercitarem ou relaxarem. As
modalidades disponíveis são: capoeira, dança de salão,
hidroginástica, musculação, podologia, massoterapia e pilates.

Vale ressaltar que a realização de atividades físicas regularmente, além de
reduzir o estresse e o risco de doenças crônicas e cardíacas, é um elemento-chave para uma vida
mais longa, ativa e saudável.
Entre os benefícios dos exercícios físicos, é importante destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Depois de todos esses benefícios, está esperando o quê? Venha para a AAﬁness ganhar saúde e
novos amigos!

A AAﬁtness disponibiliza as seguintes modalidades:
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