Com a palavra, o presidente
Todos os anos, nós nos
reunimos para celebrar a festa da
família fiscal do Distrito Federal
em duas importantes datas: em
maio, o Dia das Mães; e em agosto, o Dia dos Pais e o aniversário
da nossa associação, pois consideramos esses fatos relevantes para
a nossa unidade e para a manutenção do nosso espírito lutador e
vencedor. Vale ressaltar que a AAFIT comemora 55 anos de idade
em 2018 graças à audácia de alguns colegas que, em 21 de agosto
de 1963, criaram o Centro Social
e Cultural da Fiscalização de Rendas de Brasília. Por isso, rendo minha homenagem a Luiz Gonzaga Theodoro, João
Bispo dos Santos Junior, Deni Casemiro, Djalma de Lima Ferreira, entre outros
pioneiros.
Para manter a tradição, a AAFIT comemorou, no dia 18 de agosto de
2018, o Dia dos Pais, o aniversário de 55 anos da nossa entidade e ainda prestou
uma merecida homenagem ao inconteste líder LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ, cujo nome está eternizado agora em nossa segunda casa, que passou a
se chamar Sede Administrativa e Social Lirando de Azevedo Jacundá.
Na ocasião, a Febrafite doou um busto do Jacundá, que está fixado na
entrada principal da AAFIT, em reconhecimento à importância de Lirando para
o movimento em defesa dos interesses dos fiscais de tributos estaduais e dos
brasileiros. Essa homenagem contou com a presença do governador Rodrigo
Rollemberg, de várias lideranças e dirigentes do fisco estadual, além de outras
consideráveis autoridades e, sobretudo, de mais de 300 sócios. Fiquei muito comovido com o fato de celebrarmos em nossa sede três eventos com força e bastante brilho, força e brilho representados por nossos e nossas colegas e por todos
que compareceram, inclusive nossos dedicados funcionários.
Lirando foi o maestro da construção da nossa sede, em tempo recorde e
com recursos próprios. Ele ainda deixou dinheiro em caixa para dotá-la de modernos móveis, fato notável e surpreendente para uma associação com um pequeno corpo de associados. Não poderia deixar de destacar ainda o papel importante
do nosso sócio Sebastião Quintiliano, que, com sua assessoria técnica como engenheiro civil, ajudou Lirando a erigir a casa do auditor fiscal do Distrito Federal.
Historicamente, Lirando ocupou a presidência da AAFIT por cinco
mandatos, começando na década de 1990, período em que grandes momentos
históricos tinham acontecido ou estavam por acontecer, tais como o fim do império soviético, a queda do muro de Berlim, a Conferência Mundial do meio ambiente, a Rio-92, a primeira eleição pelo voto popular para presidente do Brasil
após o regime de exceção e o primeiro impedimento de um presidente do país,
acusado de ter cometido atos de corrupção.
Tais fatos inspiraram nosso então presidente a se projetar no nosso meio
e no âmbito nacional como liderança transformadora, num mundo que igualmente se modificava. Pensávamos que o Brasil se modificaria para melhor, mas
o único fato modificativo foi o reestabelecimento da democracia, consolidada na
Constituição de 1988. Entretanto, lamentavelmente, vimos o desembocar da pior
corrupção de classe política e de empresários desonestos.
Por fim, o Brasil se prepara para eleger presidente da República, governadores e legisladores no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas estaduais e distrital. Nesse contexto, nossa classe fiscal tem papel importante a desempenhar no desenvolvimento político, social, econômico, ético e moral no Brasil.
Não vamos desistir do Brasil, vamos comparecer e votar em nossos candidatos,
fortalecendo a democracia e nossa liberdade.
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Um abraço!
Antônio Luiz Barbosa
Presidente da AAFIT

Federação Brasileira de Associações
de Fiscais de Tributos Estaduais

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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AAFIT 55 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. Naquela
data, 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 nasceu com o propósito de defender os interesses comuns
dos associados. Antônio Luiz Barbosa,
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.

Documento histórico: ata da assembleia de constituição da AAFIT teve apenas quatro páginas

Ao longo desses 55 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.

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

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

Os presidentes que fizeram a história da
AAFIT nestes 55 anos

Elmo Tambosi
1963 a 1965

Vagner Alves de Carvalho
1966 a 1967

Flávio Silva Palma Lima
1973 a 1974
1987 a 1989

Antônio Alves do Nascimento Neto
2003 a 2005

José Vilaça da Silva
1968 a 1969

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.

Miguel Martins de Lima
1970 a 1971

Aurelino Oliveira Filho José Boitone de Carvalho Silva Ordenato Cândido Borba
1979 a 1980
1977 a 1978
1975 a 1976

Acácio de Almeida
2005 a 2009

Lirando de Azevedo Jacundá
1990 a 1995 - 1999 a 2003
2009 a 2011
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Jadson Januário de Almeida
2011 a 2016

Tereza de Souza M. de Assunção
1972 a 1973

João Flávio Iemini de Rezende
1996 a 1998

Antônio Luiz Barbosa
1981 a 1986
Desde 2017

06

CelebrAAFIT | Agosto/Setembro 2018

Especial AAFIT 55 anos

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 então 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.

Em apenas dois anos, um sonho se tornou realidade. Hoje, a Sede da AAFIT chama a atenção pelo belo
projeto arquitetônico e pela excelente infraestrutura

Porém, o clube foi vendido logo depois
para a Associação Esportiva do Gama,
Lirando de Azevedo Jacundá, e o valor também foi aplicado nas obras
ex-presidente da AAFIT, lembra desse da sede atual.
período: “Fui fazer uma visita na sede
Hoje, a sede localizada no Lago
da nossa associação, que funcionava no
Edifício Brasília Rádio Center, e lá vi Norte, que passou a se chamar Sede
que era uma sede muito acanhada, que Administrativa e Social Lirando de
não condizia com a importância da Azevedo Jacundá em homenagem ao
nossa categoria. Então, coloquei na ca- idealizador e realizador da construção, é
Três anos depois, em 17 de beça: precisamos juntar forças para fa- a maior prova de que a AAFIT cresceu
agosto de 1982, a associação adquiriu zer a nova sede”. Para dar início à cons- e se fortaleceu. Além do belo projeto
a primeira sede própria: duas salas do trução da atual sede, a AAFIT vendeu arquitetônico e da excelente localização,
a infraestrutura reúne áreas administraEdifício Brasília Rádio Center, no Se- três salas.
tivas e de lazer em um ambiente amplo
tor de Rádio e Televisão Norte. Sempre
Até a atual casa dos auditores e moderno, de 2.695,70 m². O associaem busca de uma infraestrutura melhor
para garantir conforto e atendimento tributários, ainda faltava mais um pas- do tem à disposição quatro salões de
rápido aos associados, a AAFIT adqui- so. Em 1991, a AAFIT inaugurou, em festas, auditório, salas de treinamenriu mais quatro salas no mesmo prédio. um terreno de 20 mil m², um clube to, laboratório de informática, piscina,
Essas salas serviram para a instalação campestre em uma área rural do Gama. consultório odontológico, academia etc.
dos consultórios odontológicos, a cria- O espaço possuía quadras de esportes, A entidade dispõe ainda da Pousada de
ção da Revista Técnica Tributária e piscinas e quiosques para churrasco. Prado (BA).
para ampliar a sede administrativa.

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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O que a AAFIT siginifica para você?
“A AAFIT representa muito para mim e para todos os associados.
Sempre fui um membro muito participativo dela. Vi o crescimento dessa associação e tenho muito orgulho dela porque, em nível
nacional, vi o envolvimento dela para coordenar essas entidades.
Uma associação muito adulta, poderosa e convicta do seu direcionamento. Só passou gente bacana dentro da associação. Todos têm
consciência de que a AAFIT tem um papel muito importante não
somente no governo do Distrito Federal, na carreira, mas também
na sociedade como um todo”.
Antônio Alves do Nascimento Neto, o Tonhão, ex-presidente
“Há 55 anos, plantamos uma sementinha denominada Centro
Social e Cultural da Fiscalização de Rendas de Brasília. Ela
caiu em terra fértil e produziu bons frutos, os quais estamos
colhendo até hoje. Férteis foram os esforços e a dedicação dos
corajosos colegas que souberam levar adiante os ideais pretendidos. Considero a AAFIT como se fosse uma das minhas
filhas. Que Deus continue iluminando os nossos colegas para
que ela seja sempre bem cultivada”.
Deny Cassimiro, pioneiro

“Os 55 anos comemorados hoje pela AAFIT representam não
só para mim, acredito, mas para todos que fazem parte desta
bela associação, uma grande caminhada marcada por turbulência e incerteza vividas tanto no período militar como no de
alguns governos que, descompromissados com o povo, tentaram desmantelar a máquina fiscal e, consequentemente, suas
entidades. Entendo que hoje, no alto dos seus 55 anos, podemos
festejar este momento e nos orgulharmos das vitórias alcançadas pela resistência e dedicação dos seus integrantes. Orgulhome de fazer parte da sua história e de compartilhar com outros
associados o sentimento de que a AAFIT é a nossa segunda
casa, onde todos festejamos encontros sadios e prazerosos,
relembrando e revivendo boas recordações”.
Jadson Januário de Almeida, ex-presidente
“A AAFIT tem uma história bonita e vitoriosa, resultado do empenho e da abnegação de seus dirigentes
e associados ao longo de seus 55 anos de existência,
que tanto fizeram para alcançar o elevado nível de
respeitabilidade e de reconhecimento nacional”.
Flávio Silva Palma Lima, ex-presidente

“Comemorar os 55 anos da AAFIT é celebrar uma
história de muito sucesso e defesa da categoria dos
Auditores Fiscais da Receita do DF. Em 1963, aqueles
que criaram a AAFIT não tinham a exata dimensão
do que estavam fazendo àquela época. Hoje, temos a
certeza de que a AAFIT é a casa do Fisco Brasiliense,
para a defesa da justiça fiscal e dos interesses do povo
de Brasília”.
Rubens Roriz, presidente do Sindifisco/DF

“A AAFIT representa muito para todos nós auditores
fiscais, principalmente para mim que sou de um tempo
em que AAFIT, além de suas atribuições atuais, cuidava
de nossos reajustes salariais e das nossas demandas de
reclassificações na carreira. No princípio, mesmo após
o advento da representação sindical, a nossa associação
sempre tinha um papel muito forte em nossas demandas salariais. A nossa atual situação em muito se deve à
atuação firme dos mandatários da nossa querida AAFIT.
Foram 55 anos de muito trabalho e de muita realização.
Sem esquecer que depois da aposentadoria, é o elo que nos
une ao pessoal da ativa, nos eventos festivos que promove.
Parabéns AAFIT”.
Sebastião Quintiliano, associado e um dos principais responsáveis pela construção da sede
“A AAFIT representa e sempre representou uma entidade
de muita importância para nós associados e familiares. Em
todos esses 55 anos, sempre esteve à frente na defesa e interesse de seus associados, junto ao Governo do Distrito Federal, bem como nos órgãos judiciários, com muito sucesso.
Temos que ressaltar que mesmo com poucos associados
hoje, conseguimos construir uma bela sede e uma Pousada
em Prado (BA). Sempre nos indagam como conseguimos
tudo isso. Aí respondemos que, devido ao esforço de todas
as diretorias passaram e, principalmente aos associados,
que estiveram presentes em todas as solicitações da entidade quando chamados, conseguimos tal feito. Portanto,
parabéns para a nossa associação, que sempre foi somente
associativa, com bons serviços prestados, deixando de lado
a política representativa. Vida longa ao Rei, digo, a nossa
querida AAFIT”.
Acácio de Almeida, ex-presidente

“Dizer o que penso da AAFIT à primeira vista parece ser fácil, mas, em realidade, é tarefa muito difícil
tal a grandeza dessa associação. A AAFIT foi a semente plantada há 55 anos por um pequeno grupo de
servidores do Fisco da então Prefeitura do Distrito Federal. Tal qual uma semente de árvore (madeira de
lei) que cresceu; produziu folhas para dar sombra e oxigenar o ar; produziu flores para embelezar o meio
ambiente, perfumando-o; produziu frutos para alimentar os seres vivos; e, finalmente, produziu sementes
para cumprir o mandamento divino “frutificai e multiplicai-vos”. Assim é a AAFIT: ela protege, congrega,
interage, presta assistência, une e, além disso, aliada a outros órgãos representativos (Sindicato, Febrafite
e demais categorias de classe), defende os legítimos interesses dos associados. Portanto, ao completar 55
anos de existência, posso dizer, em resumo: foi um belo e bom sonho que se tornou realidade. Ela é igual às
sequoias (árvores americanas, gigantes, que podem alcançar mais de 100 metros de altura; longevas, vivem
até milênio de anos). Por isso, tenho certeza de que alcançará facilmente 100 anos e os ultrapassará, graças
aos seus associados, colaboradores e diretores do passado, do presente e do futuro, que fizeram, fazem e
farão tremendos esforços para manter a sua grandeza, em benefício de todos”.
Luiz Gonzaga Theodoro, pioneiro
Fotos das páginas 4 a 7: acervo AAFIT e 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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Homenagem

AAFIT homenageia ex-presidente
Lirando de Azevedo Jacundá

Busto cedido pela Febrafite
(Foto: Cristiano Eduardo Silva)

Durante o evento em comemoração aos 55 anos da Associação
dos Auditores Tributários do Distrito
Federal (AAFIT) e ao mês dos pais,
realizado dia 18 de agosto de 2018,
na sede da associação, o associado Lirando de Azevedo Jacundá, presidente
da AAFIT por cinco mandatos, foi
homenageado pelo espírito visionário, pela defesa incondicional do Fisco brasileiro e por ser idealizador e
realizador da construção da sede da
entidade. Lirando teve o nome eternizado na segunda casa dos auditores
do DF, que passou a se chamar Sede
Administrativa e Social Lirando de
Azevedo Jacundá. Marcaram presença
à cerimônia o governador do Distrito
Federal, Rodrigo Rollemberg, além de
diversas autoridades locais, estaduais,
nacionais e internacionais. Ao todo,
cerca de 500 pessoas participaram do
evento.

participaram da construção da sede. O
ex-presidente da AAFIT ainda enfatizou o quanto a homenagem o marcou.
“Já recebi diversas homenagens aqui e
por esse Brasil afora, todas com o seu
devido valor e estimado significado,
mas essa que eterniza o meu nome no
edifício sede da AAFIT é o prêmio ao
esforço bem conduzido, é a trajetória
pela qual se atinge o objetivo que não
se almeja, mas é reconhecido. É o mérito que na firmeza de um obelisco se
ergue para assinalar o término feliz de
uma alvissareira jornada”, avaliou.
O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, disse que se
sentiu honrado e prestigiado por participar do evento “porque aqui estamos
homenageando um servidor público
de carreira, uma pessoa que ao longo
da sua trajetória colocou os interesses
coletivos acima dos individuais”.

difícil. Por isso, esse é um momento
muito especial para toda a nossa categoria. Ver o meu amigo, meu irmão
e esse líder ser homenageado com
o nome da sede da AAFIT é muito
marcante”, pontuou.

O presidente do Sindicato
dos Auditores da Receita do Distrito Federal (Sindfisco-DF), Rubens
Roriz, afirmou que a homenagem “é
uma questão de honra a uma pessoa
que dedicou toda a sua vida ao setor
público e ao Fisco”. Rubens também
comentou sobre o concurso público:
“está praticamente já na fase de edital, mas precisamos que em 2019 os
aprovados sejam empossados. Vamos
aumentar a arrecadação, mas é preciso
também que se invista no auditor”.

Estiveram presentes também
a deputada distrital Celina Leão, o
coordenador geral do Encontro de
O secretário de Fazenda do DF, Coordenadores e Administradores
Wilson José de Paula, ressaltou a força Tributários (Encat), Eudaldo Almeie a representatividade de Lirando no da de Jesus, o representante do Banco
Fisco nacional. “Somos todos gratos Interamericano de Desenvolvimento
por ser sempre tão resiliente, coeren- (BID), José Tostes, o conselheiro do
te e capaz de unir as pessoas em prol Tribunal de Contas do DF, Manoel
de um objetivo maior, que é melhorar Paulo de Andrade, o secretário execada vez mais a vida das pessoas por cutivo do Centro Interamericano de
meio de um Fisco robusto, qualificado Administrações Tributárias (CIAT),
Márcio Ferreira Verdi, a conselheira
e preparado”.
de Finanças da Embaixada da EspaO presidente da Federação
nha, Antoinette Musileck, o presidenBrasileira de Associações de Fiscais
te da Credsef/DF, Manoel Raimunto
de Tributos Estaduais (Febrafite), JuNunes, o conselheiro fiscal do Cruzeiracy Soares, enfatizou a presença das
Em um discurso emocionado, o diversas autoridades para prestigiar o ro Esporte Clube, Geraldo Luiz Bripresidente da AAFIT, Antônio Luiz ex-presidente da AAFIT. “Há aqui re- nati, o secretário executivo do ConseBarbosa, destacou a ousadia de Liran- presentantes de importantes mecanis- lho Nacional de Política Fazendária
do à frente da AAFIT. “Só os grandes mos locais, nacionais e internacionais, (Confaz), Bruno Negris, entre outras
homens são ousados. Só você, com a que vieram participar desse momen- autoridades. O evento contou ainda
sua ousadia, conseguiria construir este to muito especial. Estou honrado em com uma celebração ecumênica, alprédio em apenas dois anos e, ainda, representar mais de 30 mil auditores moço com música ao vivo e sorteio de
deixar em caixa recursos para o pró- fiscais nessa homenagem a sua pes- brindes.
ximo presidente comprar os móveis soa”. Lirando ainda foi agraciado pela
e utensílios necessários para o nosso Febrafite com um busto, que foi fixafuncionamento”. De acordo com Bar- do na entrada principal da associação.
bosa, a homenagem é justa. “Por isso, “Esta é uma singela homenagem da
essa mudança no nome é uma justíssi- Febrafite a um dos nossos presidenma homenagem, em vida, ao Lirando, tes”, ressaltou Juracy.
que é sem dúvida o maior representanO ex-presidente da Febrafite
te do Fisco distrital e um dos maiores
Roberto
Kupski destacou o lado huem nível nacional.”
mano de Lirando. “Percorri esse Brasil
Além de fazer um balanço da incontáveis vezes, mas encontrar uma
sua carreira no Fisco, Lirando agrade- pessoa com esse caráter humano e essa Sede Administrativa e Social Lirando de Azevedo
ceu a familiares, amigos e a todos que preocupação com o próximo é muito Jacundá (Foto: Cristiano Eduardo Silva)
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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Seis perguntas para…
Lirando de Azevedo Jacundá

Lirando com a esposa Eloina
(foto: Cristiano Eduardo Silva)

1

Como surgiu a ideia de construir
uma sede tão majestosa quanto a que
agora leva seu nome?

Até parece um sonho! Costumo
dizer e carrego comigo como expressão
de vida que um desejo forte é sempre o
começo de uma grande realização. O pressuposto basilar, para a consecução desse
sonho que se transformou em realidade,
foi a determinação aliada ao entusiasmo
dos auditores fiscais em constituir uma
sede que pudesse espelhar a grandeza e
a importância dos agentes públicos que
nutrem o Estado para fazer frente a seu
propósito principal que é dar bem-estar
à sociedade brasiliense. Eu disse, quando
entrei na carreira, em 1984, e fui convidado por Barbosa, que também era o presidente na época: vou ser presidente da
AAFIT e tentarei fazer uma revolução
nessa Associação. Ressalta-se que esse
empreendimento foi erguido sem favores
governamentais e isento de conchavos políticos. Foi determinante para tanto uma
boa equipe, colegas que se doaram, mãos
que se entrelaçaram no mesmo propósito:
construir a nossa segunda casa! E nessa tarefa ressalto que três colegas/amigos foram
fundamentais; Tonhão, Deni e Quintiliano. Sem a ajuda desses três para o pontapé
inicial, seria muito difícil estarmos hoje
celebrando esse grande feito.

2

Quais foram as principais dificuldades encontradas para tirar a obra do
papel e transformá-la nessa sede administrativa reconhecida por todos?
Sem sombra de dúvidas, como
em quase tudo na vida, dinheiro. Sem ele
nada se realiza, porque cabe a ele a função
nutridora das atividades humanas e, principalmente, porque tínhamos em mente
construir uma obra que representasse e
espelhasse bem a nossa categoria. Come-

çamos então a buscar fontes alternativas
de recursos sem onerar o nosso associado. Incrementamos o Seguro de vida em
uma ótima parceria com a Vips Corretora
de Seguros, criamos e editamos a Revista
Técnica Tributária, a Legislação Tributária do DF, comercializando as assinaturas
em uma saudável concorrência com a IOB,
que era a mais qualificada da época. Montamos dois consultórios dentários com o
propósito maior de atrair mais associados
e o nosso objetivo foi alcançado: 100% dos
auditores filiados à AAFIT. Alteramos o
Estatuto para que pensionistas pudessem
continuar como filiados; firmamos outros
convênios com planos de saúde, negociando boas taxas de administração etc. Um
pouco daqui, um pouco dali, fomos tocando a obra, sem parar um único dia. Do
início até a inauguração, foram dois anos e
três meses de trabalho intenso. Não instituímos taxa extra, não contraímos empréstimos e quando a inauguramos, deixamos
em caixa em torno de R$ 170 mil para
aquisição de todo o imobiliário. Deus foi
muito generoso conosco!

3

Centenas de pessoas, de diversas esferas do seu convívio, participaram
da homenagem justíssima ao senhor.
Como avalia essa representatividade?
Gratidão, gratidão e gratidão! Essa
é a palavra que expressa bem o que senti
naquele épico dia. Para mim, foi a gravação de um marco no simbolismo de um
sonho que se realizou, apontando-me, todavia, ante a maravilha daquela solenidade com tantos amigos presentes, o rumo
de novos e gloriosos momentos que hão
de vir, principalmente ao lado da minha
família. Foi com arco-íris nos olhos, o coração acelerado e a voz embargada, mas
extremamente gratificado e embalado
pela floração do ideal atingido, que aproveito essa oportunidade para agradecer de
coração a todos que partilharam comigo
daquele singular e marcante momento da
minha vida. O único sentimento de frustração que carrego é não poder ter dado a
atenção necessária para todos que ali estiveram. Como é bom ter amigos! Como é
bom ser amigo!

4

Sobre os 55 anos da AAFIT, o que
essa entidade representa para o senhor?

Tenho 62 anos e 35 deles foram
partilhados e dedicados à AAFIT, trabalhando intensamente em prol da minha
categoria. Carrego comigo um sentimento bom de que vale a pena acreditar nas

pessoas. Meus colegas e amigos da AAFIT muito me ensinaram, alertando-me,
orientando-me, fazendo-me enxergar o
que os olhos não veem. Só fiz amigos nessa trajetória. Confesso que já recebi inúmeras homenagens, todas muito valorosas,
mas essa que eterniza o meu nome com
aposição de um busto na sede da AAFIT
extrapola toda e qualquer manifestação
sensata de agradecimento que eu queira
fazer, restando-me apenas dizer: que Deus
os proteja e guarde por estarem me fazendo tão feliz.

5

Depois de anos de dedicação fielmente ao fisco brasileiro, quais são os
seus próximos passos?

Estou tentando me desvencilhar
dessa “cachaça”, confesso que não está fácil, principalmente porque sempre estou
sendo convocado para reuniões seja da
AAFIT ou do Sindifisco/DF e não é da
minha índole dizer não. Mas agora, mais
à vontade, pretendo dar mais atenção à família, ir com mais frequência para a minha
fazenda Serrana, visitar minha filha em
Miami e viajar, viajar muito, conhecer as
belezas do Brasil e do mundo.

6

Gostaria de fazer mais alguma consideração?

Meus queridos amigos da
AAFIT, Sindifisco/DF e Febrafite, vivi
no dia 18 de agosto de 2018 um dos momentos mais memoráveis da minha vida
graças a vocês e quero aproveitar esse espaço para agradecer de coração essa maravilhosa classe de auditores fiscais que
tenho a honra de pertencer. Agradecer aos
que aprovaram a inserção do meu nome
na Sede que passou a se chamar: Sede
Administrativa e Social Lirando de Azevedo Jacundá. Agradecer aos que estiveram presentes à solenidade, às centenas de
mensagens carinhosas recebidas que me
inspiraram a escrever um livro em breve.
Um agradecimento muito especial ao nosso secretário de fazenda, Wilson José de
Paula, que fez de tudo para que fôssemos
honrados com a presença do nosso governador, Rodrigo Rollemberg. Agradecer
sobremaneira ao presidente Barbosa, sua
diretoria e conselhos. Com carinho e gratidão, agradeço também a todos os funcionários de AAFIT, Sindifisco/DF e Febrafite, que fazem essas entidades acontecerem.
Obrigado você, associado, razão maior da
existência da AAFIT. Enfim, palavras são
poucas para expressar o meu sentimento
de satisfação e gratidão, restando-me dizer: que Deus os proteja e guarde!

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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AAFIT e Sindifisco/DF entregam agenda de reivindicações
do Fisco aos principais candidatos ao GDF
Barbosa, a agenda é um importante mecanismo para
o próximo governador, pois indica o melhor caminho
para aumento da arrecadação e melhoria da sociedade como um todo. Ele criticou o atual sistema tributário. “Nós estamos diante de um sistema tributário
confuso, injusto, ineficaz e que tributa pesadamente
o consumo, prejudicando as classes menos favorecidas, além de uma distribuição de benesses fiscais para
determinados setores que não produzem nada efetivamente para a população, só recebem, mas não dão
nada em troca para a sociedade: não dão emprego,
geração de renda etc. só ficam mais ricos, enquanto
que a população, de modo geral, fica cada vez mais
pobre”, disse.
Além disso, Barbosa ressaltou que a categoria não é valorizada, mesmo com papel fundamental
para o desenvolvimento econômico e social do DF:
“nós, servidores públicos, temos recebido muitos ataques por parte dos governantes e isso é muito ruim
para uma categoria de estado, que tem responsabilidades de estado e que tem o maior interesse em
produzir para o governador poder cumprir as metas
e finalidades propostas à população durante a campanha. Por isso, esse documento é um grande passo
para acabar com essa série de ataques e injustiças
contra o Fisco distrital”.

Rubens avalia que “investir no Fisco é ter retorno,
é exatamente aumentar a arrecadação tributária
para que aquele projeto vencedor nas urnas possa cumprir as promessas feitas para a população
aqui do DF”

Durante os meses de agosto e setembro
de 2018, a Associação dos Auditores Tributários do
Distrito Federal (AAFIT) e o Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito Federal (Sindifisco/DF)
ofereceram um almoço, na sede da associação, aos
candidatos ao Governo do Distrito Federal (GDF)
para entregar a Agenda de Fortalecimento do Fisco Distrital para o Desenvolvimento Econômico e
Social de Brasília. Cada candidato recebeu a agenda
e assinou um termo de compromisso para se reunir com a categoria logo após as eleições e discutir
a pauta de reivindicações. Houve também a entrega
do documento Cidadania e Justiça Fiscal, elaborado
pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais
de Tributos Estaduais (Febrafite) e que trata da reforma tributária. Participaram dos encontros associados e candidatos ao Senado e às câmaras legislativas
federal e distrital.
A agenda apresenta um panorama da importância do Fisco no DF e detalha as dez principais
reivindicações da categoria. Entre elas, nomeação de
120 Auditores Fiscais da Receita do DF, alteração
legislativa para implementar o Pró-receita, gratificação de titulação, aumento linear no vencimento
básico para recomposição de perdas inflacionárias,
reestruturação remuneratória da Carreira Auditoria
Tributária etc.
Para o presidente da AAFIT, Antônio Luiz

O presidente do Sindifisco/DF, Rubens
Roriz, ressalta que fortalecer o Fisco é exatamente
investir no desenvolvimento econômico e social do
DF, “porque o Fisco distrital é o responsável pela arrecadação da maior parcela do orçamento distrital.
Por isso, investir no Fisco é ter retorno, é exatamente
aumentar a arrecadação tributária para que aquele
projeto vencedor nas urnas possa cumprir as promessas feitas para a população aqui do DF”.
Nesse sentido, complementa Rubens, “as
considerações expostas na nossa agenda refletem
o caminho que queremos construir. Caminho esse
que objetiva propiciar aos governos os recursos tributários que atendam às necessidades prementes da
sociedade brasiliense, além de proporcionar aos cidadãos a tão perseguida justiça fiscal. Esse documento norteia a elaboração e a implementação de uma
política pública direcionada a assuntos relacionados
ao Distrito Federal, a saber: economia, arrecadação
tributária, bem-estar social dos cidadãos, incentivo
aos empresários e à carreira típica de estado denominada Carreira de Auditoria Tributária do DF, a qual
possui a competência tributária exclusiva de instituir
e arrecadar os tributos”.

4. Aumento linear no vencimento básico de 23,53%,
para recomposição de perdas inflacionárias
5. Reestruturação remuneratória da Carreira Auditoria Tributária
6. Pagamento de dívidas de exercícios findos, em especial a licença prêmio em pecúnia aos servidores que
se aposentaram a partir de junho de 2016
7. Percepção do adicional de periculosidade no percentual de 10% do vencimento básico, conforme prevê
o art. 83 LC n.º 840/2011
8. Edição de lei específica que efetue a aplicação imediata da contagem de tempo de aposentadoria especial
em face da prolação do Mandado de Injunção
9. Edição de legislação específica que permita a participação nos resultados da arrecadação da receita tributária, extensivo aos aposentados com recursos do
Tesouro do DF
10. Implantação de política de treinamento e
capacitação com vistas ao aprimoramento dos AFRDF

Percepções relevantes para a construção
de uma política pública tributária para o
Distrito Federal
O documento traz ainda percepções relevantes para a construção de uma política pública
tributária para o DF. O destaque são as 16 medidas
a serem adotadas para o incremento da arrecadação
tributária:
1º. Recomposição da força de trabalho do Fisco
Brasiliense com a realização de concurso público para
o cargo de Auditor-Fiscal da Receita
2º. Fim da Guerra Fiscal
3º. Substituição Tributária Nacional e Regional
4º. Coibir a evasão fiscal, elisão ilegal e sonegação
5º. Ação em conjunto com a Receita Federal do Brasil
6º. Estudos sobre o Valor Venal dos Imóveis Distritais
7º. Ações fiscalizatórias de mercadorias em trânsito
8º. Diminuição da sensação de impunidade
9º. Ação de monitoramento de setores específicos
10º. Incremento da Arrecadação Tributária
11º. Recadastramento de Profissionais Autônomos
12º. Recadastramento espontâneo de imóveis
13º. Estudos sobre serviços de Comunicação
14º. Redução da carga tributária de medicamentos
15º. Trabalhar rotina e procedimentos de abertura e
fechamento de empresas
16º. Redução de benefícios fiscais

Os dez tópicos da Agenda de
Fortalecimento do Fisco Distrital para
o Desenvolvimento Econômico e Social
de Brasília
1. Realização de concurso público para provimento de
120 vagas do cargo de Auditor-Fiscal da Receita do DF
2. Alteração legislativa para implementar o Pró-receita
3. Alteração da Lei que instituiu a gratificação de titulação para majoração de valores, no patamar de outras
categorias do DF

Para Barbosa, “estamos diante de um sistema
tributário confuso, injusto, ineficaz e que tributa
pesadamente o consumo, prejudicando as classes
menos favorecidas”

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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O que disseram os candidatos…
Até o fechamento desta edição,
participaram dos encontros os candidatos Ibaneis Rocha (MDB), Alberto
Fraga (DEM), Júlio Miragaya (PT) e
General Paulo Chagas (PRP). É importante frisar que os candidatos ao

GDF Alexandre Guerra (NOVO),
Eliana Pedrosa (PROS), Fátima Sousa (PSOL), Guillem (PSTU), Renan
Rosa (PCO), Rodrigo Rollemberg
(PSB) e Rogério Rosso (PSD) ainda
não confirmaram a reunião. Por fim,

Ibaneis Rocha (MDB), dia 30/08/2018

vale ressaltar que a ordem de encontros obedeceu exclusivamente à agenda dos candidatos, ou seja, não indica
preferências da associação e nem segue
pesquisas eleitorais.

“Eu conheço a pauta da categoria. Eu a acompanho há muitos anos
e ela é uma pauta de valorização dos
recursos do Distrito Federal. A auditoria fiscal do DF foi jogada na lata do
lixo. Você não tem auditores fiscais suficientes para dar conta da arrecadação
e não se faz política pública de arrecadação no Distrito Federal. É preciso
mudar esse cenário”

Alberto Fraga (DEM), dia 11/09/2018

“Os números apontam claramente que:
ou nós apostamos na eficiência da arrecadação,
através dos senhores, ou não chegaremos a lugar
algum. Então, assino (o termo de compromisso)
sem medo algum, até mesmo porque eu preciso
demais dessa categoria. Muitos dos senhores serão chamados para fazerem parte do governo de
transição”

Júlio Miragaya (PT), dia 17/09/2018

“Precisamos mudar esse modelo que hoje prevalece e
voltar ao modelo de fortalecimento do mercado interno, ao
modelo do investimento público, ao modelo de inclusão social
e de distribuição de renda para que Brasília possa voltar a ter
alguma luz no fim do túnel. Todas as questões que vocês colocaram (na agenda), com certeza, a gente vai considerar com
toda a atenção”

General Paulo Chagas (PRP), dia 20/09/2018
“Eu fico muito tranquilo quanto a esse
compromisso de recebê-los no meu governo.
Se a história não tem dado certo com esses
que aí estão, com esses que nós estamos entregando a responsabilidade das nossas vidas,
nós temos que mudar esses personagens. Eu
tenho o privilégio de integrar o grupo de pessoas que se oferece como novos personagens”
Fotos das páginas 12 e 13: 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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Potências mundiais aceleram crescimento,
enquanto Brasil fica à deriva
Por Juracy Soares* e Sérgio Pitangueiras Furquim de Almeida**

Enquanto as maiores potências mundiais movimentam suas
peças no tabuleiro de xadrez econômico com modelos tributários
arrojados, com vistas a garantir
maior crescimento e produtividade,
o Brasil assiste – de maneira passiva – a esse jogo. Parece que o país
não quer entrar no time dos protagonistas globais.

Nosso sistema tributário
pune severamente o negócio formalizado, ao mesmo tempo que é
incapaz de alcançar o que simplesmente quiser ficar à margem.

Ao redigir e publicar milhares de novos normativos anualmente, a Administração Tributária
brasileira – na tentativa de alcançar
o sonegador – acaba ferindo graO governo dos EUA já de- vemente o bom contribuinte, que
clarou ter feito a maior reforma trabalha corretamente, e paga seus
tributária desde a década de 1980. impostos.
Donald Trump considera a nova
É, pois, urgente um novo
regra como a maior redução de im- Sistema Tributário Nacional que
postos da história.
elimine a burocracia. Que se estaA reforma-piloto do sistema beleçam regras claras, e que simde Imposto sobre o Valor Agregado plifique, ao máximo, a legislação
(IVA) da China começou em janei- tributária aplicável a todos os sero de 2012. Hoje, o IVA é adotado guimentos de negócios.
em todos os setores econômicos do
Já sabemos que o Brasil não
país. A política tributária chinesa possui apenas as alíquotas que estem como base o não aumento de tão previstas na lei. Há milhares de
impostos.
“sub-alíquotas” que foram e contiEm 2017, a Índia implemen- nuam sendo criadas pelos incontou a maior reforma tributária da fessáveis termos de acordos, regihistória do país. No ano passado, o mes especiais e tantas outras novas
governo de Narendra Modi unifi- “espécimes tributárias” que o Estacou diversos impostos em um só, o do se especializou em criar.
Imposto sobre Bens e Serviços. Tal
Mas a quem são dirigidas
sistema visa facilitar o planejamen- tais benesses? Aos “amigos do rei”.
to tributário, elevar a base de arre- Como a sociedade pode acessar
cadação e aumentar o crescimento tais instrumentos? Não pode, pois
do país.
são todos guardados a sete chaves,
Um ambiente hostil à forma- protegidos pelo ‘Sigilo Fiscal’ que
lização e crescimento de empresas mantém todos esses instrumentos
e à geração de postos de trabalho, sob o manto da obscuridade.
aliada a uma legislação tributária
Certamente o próprio Estaantiquada e ‘predadora’, condena do virou ‘refém’ de tais engenharias
o Brasil à eterna posição de emer- tributárias, já que não há um único
gente.
órgão que seja capaz de compilar
O sistema tributário atual é todos os ‘tratamentos diferenciados’
caro e ineficiente. O fisco foi cap- concedidos até agora, determinanturado em sua própria trama de mi- do os respectivos impactos sobre a
lhares de normas editadas ao longo economia da unidade federada.
dos últimos trinta anos, criando um
Nessa perspectiva, entendeverdadeiro labirinto impossível de mos que o país precisa de um novo
decifrar.
modelo de sistema tributário.

O que o Brasil precisa é
dar competitividade dos produtos nacionais e fomento à
indústria nacional. O equilíbrio entre a tributação versus
desoneração das exportações
de produtos industrializados e
a produtos primários e semielaborados são demandas que
requerem um novo pacto específico entre União, estados,
municípios, indústria e agronegócio.
Trata-se, pois, de um movimento que nos coloque em um
ponto de equilíbrio. A partir de
interesses e recursos comuns,
serão preservados e promovidos
empregos no país. E que não
seja desassistida a garantia pelo
fomento à agregação de valor
que a industrialização das diversas commodities esteja preservada.

A matéria da reforma tributária que deve ser proposta,
portanto, é condição fundamental para a governabilidade do próximo mandatário do
Executivo, para que se realize
um movimento transparente
realizado pelas potências: a migração do Brasil para essa nova
ordem mundial da realidade
tributária, alinhada com a nova
dinâmica global e que permita
ao Brasil ocupar – definitiva e
efetivamente – inserindo o país
no seu devido lugar no tabuleiro de xadrez como peça chave
na influência dos indicadores
econômicos mundiais.
* Doutor em Ciências Jurídicas (UMSA/Arg), mestre em
Controladoria pela UFC, auditor fiscal e presidente da
Febrafite (Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais)
** Auditor fiscal e vice-presidente do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF)

Fonte: Febrafite (http://www.febrafite.org.br/).

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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Impostos sem educação fiscal é puramente dor
Por Roberto Kupski*

A economia brasileira passou nos
últimos anos por uma brusca virada. Saiu
de um boom econômico registrado em
2010, com o maior crescimento do seu
PIB em 20 anos, de 7,5%, e há dois anos,
em 2016, amargou uma retração anual de
3,6%, com o país mergulhado em profunda recessão, além de ter sua história
maculada por escândalos de corrupção
envolvendo governantes e grandes empresários.
Crises como essas que naturalmente envergonham a todos, mas promovem verdadeiras catarses no chamado
modus operandi no difícil relacionamento entre o Estado arrecadador e o cidadão
contribuinte.
Afinal, se com a economia do país
em crescimento, o pagamento dos tributos não é uma tarefa fácil, é possível
imaginar o sentimento do cidadão para o
cumprimento das suas obrigações fiscais
quando a crise atinge o bolso.
Além de uma obrigação determinada por lei, o pagamento dos tributos é
uma ação de cidadania. Sua função social,
fundamentada na Carta Magna em seu
artigo 3º, nos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, contribui
para uma sociedade livre, justa e solidária,
cujas metas são: desenvolvimento nacional, redução das desigualdades sociais,
regionais e promoção do bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor e idade.
Até há poucas décadas predominava a mentalidade de que o bem-comum era uma prerrogativa do Estado,
daí a expressão sociológica “Estado-providência”, essa abstração real de onde esperamos tudo: saúde, segurança, emprego e bem-estar geral. O fato é que esse
conceito entrou em crise até nos países
ricos, imagine-se aonde ele ainda é uma
promessa? Agora, o protagonismo não é
mais só do Estado, mas, sobretudo, da sociedade organizada e aí que deve entrar
em ação o poder da educação fiscal.
No mundo, não há como se falar
em sociedade sem impostos. Sem o pagamento dos impostos, a realização dos
próprios direitos fundamentais é impossível.
Mas se as políticas fiscais, ou seja,
como se arrecada e se gasta o dinheiro

“A educação fiscal é a porta que se abre para a construção da participação popular, no processo de recolhimento tributário e de destinação e aplicação dos recursos públicos”, avalia Kupski (foto: divulgação Febrafite)

público, são tão importantes o que se justifica, na outra ponta, o tamanho desconhecimento e até rejeição para pagar os
impostos devidos? Além das respostas
padrão a exemplo a corrupção, desperdício de dinheiro público e uso dos recursos
públicos em benefício de projetos pessoais ou de grupos específicos, bem como
outras mazelas recorrentes que contribuem para demonizar essa tarefa que está
longe de ser uma das mais agradáveis –
ninguém acorda dando pulos porque vai
fazer a declaração do IRPF, apesar desse
ser o mundo ideal e realidade em alguns
países – há uma enorme falta de conhecimento e cultura.
Felizmente, desde a década de
90 crescem iniciativas no Brasil que dão
maior clareza às relações entre o fisco e a
sociedade, a exemplo do Programa Nacional de Educação Fiscal, que envolve
os três níveis de governo, atualmente
coordenado pela Escola de Administração Fazendária (Esaf ), entidade parceira da Febrafite desde 2012 na realização
do Prêmio Nacional de Educação Fiscal.
A iniciativa premia anualmente escolas,
instituições e profissionais de imprensa
que atuam com a temática.
Mas é necessário avançar mais. É
fundamental que todos os cidadãos, independentemente da idade, escolaridade
ou renda, saibam interpretar o que dizem
os orçamentos públicos, como são geri-

dos e como os recursos neles previstos são
aplicados.
A tributação, então, deve ser compreendida como um dever de cooperação
que possibilita a atuação estatal nas suas
mais diversas áreas, especialmente na vida
social e econômica das pessoas, conforme
preconiza a Receita Federal do Brasil, em
seu programa de atendimento ao contribuinte.
E a educação fiscal é a porta que
se abre para a construção da participação
popular, no processo de recolhimento tributário e de destinação e aplicação dos
recursos públicos. Esse conhecimento é o
exercício pleno da cidadania que é a compreensão clara de seus direitos e deveres,
inseridos na sociedade. Traduzindo: devemos pagar, cobrar e fiscalizar a correta
aplicação dos recursos públicos. Porque
não existe dinheiro de governos, mas de
todos.
Como nos lembraria o renomado
educador brasileiro Paulo Freire, “a pessoa conscientizada tem uma compreensão
diferente da história e de seu papel. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo”. Essa lição vale
para todas as civilizações.
*Presidente da honra da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite),
auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do
Sul, Brasil, e um dos idealizadores do Prêmio Nacional
de Educação Fiscal.

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.

