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Prezados associados,
Já são 54 anos de existência. Em mais de
meio século, a AAFIT enfrentou grandes desafios
até se tornar uma das associações mais importantes da nossa categoria em todo o Brasil. De uma
saleta ao monumental Complexo Administrativo
e Social, evoluímos de forma inimaginável graças
à força do nosso corpo administrativo e, principalmente, ao apoio de nossos associados, que dia
após dia trabalham em prol de uma entidade forte, unida e em busca de perpetuidade.
Como presidente da AAFIT, cargo que já ocupei também no início da década de
1980, comemoro mais esse ano de vida da nossa associação com muito orgulho, pois sei que
é um privilégio para poucos comandar uma entidade com mais de 50 anos de vida. Por isso,
só tenho a agradecer a todos que fazem parte da grandiosa AAFIT, sejam associados, dependentes, pensionistas, colaboradores e fornecedores. Que os anos vindouros nos fortaleçam e
nos mantenham unidos. Conto com todos vocês!
Um abraço!
Antônio Luiz Barbosa
Presidente da AAFIT

Editorial
Como reconhecimento pelos excelentes serviços prestados ao Fisco distrital, o associado Wilson José de Paula, servidor originário de concurso público do cargo de auditor
tributário, foi efetivado pelo governador Rodrigo Rollemberg como secretário de Fazenda.
Sabe-se que os desafios do novo secretário serão inúmeros, pois o Distrito Federal enfrenta
uma das piores crises financeiras de todos os tempos. Por isso, a AAFIT coloca-se à disposição para, lado a lado, colocar em prática a agenda de temas de interesse do Fisco distrital,
que, consequentemente, contribui com o desenvolvimento da sociedade brasiliense como
um todo.
Obviamente, não poderíamos deixar de reforçar que a nossa carreira, da qual Wilson de Paula faz parte, diminui a cada dia, devido à ausência de concurso público há mais de
20 anos. Por esse motivo, temos certeza de que o novo secretário entende a real e premente
necessidade de evitar que nossa categoria desapareça nos próximos anos. Recomposição do
quadro de auditor-fiscal da Receita não é um desejo, é uma necessidade para tirar o GDF
da UTI financeira.
Boa leitura!

Nota
A ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO
FEDERAL – AAFIT repudia veementemente mais uma tentativa de ingresso de servidores de outros cargos efetivos na carreira de Auditoria Tributária sem prévia aprovação
em concurso público específico, ou seja, mais um horripilante, imoral e inconstitucional
trem da alegria no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
Trata-se da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do DF, PELO nº 77/2017, de
autoria do Deputado Chico Vigilante e outros, que pretende incorporar às atividades de
administração tributária (privativa de auditores-fiscais da Receita) servidores de apoio
administrativo oriundos da Carreira de Administração Pública do Distrito Federal.
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FILIADA

No atual cenário em que as instituições tentam bravamente passar o país a limpo
dos podres da politicagem e da corrupção, é lamentável que proposituras dessa natureza
ainda encontrem ressonância no meio político.
É preciso ficar alerta em relação ao tema e combater com todas as forças mais
esse “trem da tristeza” que se avizinha.

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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Especial Almoço em homenagem aos pais e
ao aniversário da AAFIT

Almoço em homenagem aos pais e ao aniversário da
AAFIT lota os dois auditórios da associação
A Associação dos Auditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) realizou
um almoço em homenagem aos pais e ao
aniversário de 54 anos da associação. O encontro, que reuniu, dia 19 de agosto de 2017,
cerca de 200 convidados no Complexo Administrativo e Social da entidade, lotou os
dois auditórios da associação e contou com
música ao vivo nos dois ambientes e coquetel antes de o almoço ser servido.
Entre as autoridades presentes,
estavam o deputado federal Izalci Lucas
(PSDB/DF), o secretário de Fazenda do
DF, Wilson José de Paula, e os presidentes
do Tribunal Administrativo de Recursos
Fiscais (TARF), José Hable, do Sindifisco/
DF, Rubens Roriz, e da Credsef, Manoel
Raimundo Nunes.
Segundo o presidente da AAFIT,
Antônio Luiz Barbosa, “buscamos melhorar a cada evento, após ouvirmos sugestões,
críticas e elogios, para que nossos associados venham, tragam a família e desfrutem
de uma festa no padrão que todos merecem.
O privilégio de ver esse encontro lotado nos
faz acreditar que estamos no caminho certo”.
Barbosa comemorou ainda o aniversário da
associação. “Já são 54 anos de existência e de
muita luta. Eu sei que esse reencontro aqui
significa muito para nossos associados, pois
não são todas as associações que sobrevivem
a mais de cinco décadas, ainda mais num
cenário político-econômico cada vez mais
complicado. Por isso, agradeço a todos por
nos prestigiarem num evento como este. Parabéns aos papais também”.
Wilson de Paula falou sobre o desafio de ser secretário de Fazenda. “Estamos
fazendo um esforço muito grande para
manter nossos compromissos, principalmente nossos salários, em dia. Quero agradecer aos colegas da carreira que têm me
dado todo o apoio lá na secretaria. O apoio
técnico e o apoio emocional são muito importantes num momento como esse. Sem
eles, dificilmente nós conseguiremos fazer
essa travessia. Temos ainda um período muito difícil até o fim do ano para equilibrar as
contas, mas vamos continuar nesse esforço
conjunto”.
Durante o encontro, houve sorteio
de brindes oferecidos pela Credsef/DF, tais
como garrafas de vinho, kit 3 em 1 da Britânia, micro-ondas e, ainda, uma Smart TV
de 32 polegadas. O vencedor do principal
prêmio do dia foi o associado Flávio Silva
Palma Lima. “Ganhar essa TV coroou uma
data tão importante como essa. Eu sou um
dos fundadores da AAFIT de fato, não de

Convidados elogiaram cardápio do almoço.

direito, pois trabalhei
no estatuto, mas no dia
em que foram registrar
a associação, eu viajei e
não pude assinar o livro,
mas sou fundador. É
uma maravilha ganhar
esse prêmio”, disse. Ao
ser questionado se já
sabia o que fazer com a
TV, Flávio foi categórico: “vou colocar no meu
motorhome”.
A
associada
Geny José Teobaldo da
Costa apontou os motivos de sempre participar Associado Flávio Silva Palma Lima recebeu o principal prêmio do dia.
dos eventos da AAFIT.
“A festa é excelente. Tudo certo: o ambiente, teios hoje. Ganhei uma garrafa de vinho Auo encontro com os colegas, que é o primor- rora, uma surpresa para mim”.
dial, a comida, a música. Tudo perfeito. Os
organizadores estão de parabéns”. O assoPara quem participou e quiser guarciado Hildebrando Afonso Gomes Santana dar esse momento em imagens, as fotos do
Carneiro complementou: “como sempre, almoço já estão disponíveis em nosso site,
está cada vez melhor. Parabéns a toda equipe na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao
e a todos que organizaram uma festa como lado esquerdo). Há a opção de baixá-las para
esta. Fui até contemplado com um dos sor- seu computador. Aproveite.

MPB ao vivo nos dois ambientes da festa.

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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Especial Almoço em homenagem aos pais e ao
aniversário da AAFIT: imagens da celebração

OS OUTROS
PREMIADOS DO DIA

Presidente Barbosa discursou antes do sorteio de prêmios.

Veja mais fotos do almoço em nosso site na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo).
Fotos das páginas 4, 5, 6 e 7: 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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Especial Almoço em homenagem aos pais e
ao aniversário da AAFIT

Associado Wilson José de Paula, novo secretário de Fazenda do DF.

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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Notas & informações

Associado Wilson José de Paula é nomeado secretário de Fazenda do DF
Funcionário de carreira, ele substituía antigo chefe da secretaria.
Governador diz que oficialização
é por ‘comprometimento’ com contas públicas.

O associado Wilson José de
Paula foi oficializado, em 1º de
agosto de 2017, como secretário de
Fazenda do Distrito Federal. Funcionário de carreira, ele ocupava a
função de forma provisória desde
junho, quando o então chefe da
pasta, João Antônio Fleury, pediu
exoneração por motivos pessoais. Novo secretário de Fazenda, associado Wilson José de Paula é auditor-fiscal da .Receita do DF desde 1995.
Segundo o Buriti, o governador
Rodrigo Rollemberg decidiu efetivá-lo por entender que é “compro- (BRB) e é membro do Conselho de Administrativo de Recursos Fismetido com a política fiscal e tem Administração do IPREV. Tam- cais (TARF) e coordenadora das
bém presidiu o Conselho Fiscal áreas de Fiscalização, Tributação
prestado bons serviços à cidade”.
da Emater e participou de diversos e Arrecadação Tributária da SEF/
Wilson de Paula é formado outros colegiados. Natural de Bra- DF. Fora da Secretaria, esteve
em História pela Universidade de sília, é casado e pai de três filhos. como Analista de Finanças e ConBrasília (UnB) e pós-graduado em Fã de futebol e botafoguense de trole do Tesouro Nacional. Márcia
possui pós-graduação em Política
Administração e Política Tributá- coração.
e Administração Tributária pela
ria, pela Fundação Getulio Vargas
Para
reforçar
a
equipe
de
FGV e graduação em Ciências
(FGV), e em Finanças Públicas,
pela Universidade de Bath, na In- novos dirigentes oficiais da pas- Econômicas pela Universidade
glaterra. Wilson ingressou no Fisco ta, Márcia Wanzoff Robalinho Federal de Pernambuco (UFPE).
do DF em 1995, no cargo de audi- Cavalcanti retornou ao cargo de Pernambucana, casada, mãe de um
tor tributário. Entre 2016 e junho secretária-adjunta, posição que casal de jovens, é apreciadora de
de 2017, atuou como secretário- havia ocupado entre 2013 e 2014. vinhos e de boa comida.
-adjunto de Fazenda. Já foi subse- Servidora da carreira de auditoPara o comando da Subsecretário da Receita em 2013. Além ria tributária desde 1995, Márcia
disso, foi coordenador da Inteli- acumula larga experiência no Fis- cretaria da Receita do DF, foi degência Fiscal, entre diversas outras co local. Ao longo de sua trajetó- signado o auditor-fiscal da Receita
funções estratégicas na Secretaria. ria, comandou as subsecretarias Roberto Muller.
Atualmente, está à frente do Con- da Receita e do Tesouro; foi preCom informações do G1 e da SEF/DF
selho Fiscal do Banco de Brasília sidente e conselheira do Tribunal

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 ALERTA: cuidado com o golpe da falsa
empresa jurídica
Atenção, associados da
AAFIT! Um golpe de estelionato, muito antigo, mas até hoje
eficaz, continua a prejudicar
pessoas desavisadas. Conforme
relato da Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do
Senado Federal (Assisefe), um
dos associados da entidade quase foi vítima de golpistas. Ele
recebeu, via Correios, uma carta
de uma advogada, identificada
como Stella Bueno, informando que ele teria direito a receber
um valor de R$ 65.710,00, mas,
para isso, precisaria depositar R$
6.938,90 antecipadamente.
Na carta, a suposta advogada, que se identifica como
proprietária da empresa Bueno
Assessoria Jurídica, afirma que
o destinatário ganhou uma ação
cível ip coletiva, movida contra
a caixa de pecúlio e pensões do
fundo de reserva técnica “à decisão proferida nos autos”.
A carta era direcionada
especialmente para aposentados
e pensionistas e não oferecia informações substanciais, como
o número do processo, número
da OAB da advogada, CNPJ do
escritório, entre outras. No texto, também era solicitado que o
depósito fosse feito em até cinco
dias úteis.
Por sorte, o associado desconfiou e apresentou a carta à
Assisefe, que confirmou imediatamente que se tratava de mais
uma tentativa de golpe. Ele escapou de um prejuízo e de muita
dor de cabeça. Por isso, a AAFIT
alerta a ter muito cuidado para

não ser mais uma vítima dessa fraude.
Especialistas
em combate a fraudes também apontam o avanço desse
tipo de crime, que,
cíclico, novamente
está no encalço do
cidadão menos atento ou sem informações sobre como se
prevenir.
Para evitar que
você caia nesse golpe, alguns cuidados
devem ser tomados.
O juiz Ronnie Herbert Barros Soares,
titular da 4ª Vara
Cível do Fórum
João Mendes, destaca alguns. “Primeiramente, se a pessoa
não tem ação, não
tem nada para receber – se tem, é representada por um
advogado e deve se
informar com ele, e
não ligar para quaisquer telefones indicados. Em segundo lugar, o tribunal
não emite cartas, não faz telefonemas, muito menos solicita depósitos
diretamente à parte”, salientou o juiz.
De acordo com Soares, as ligações são desviadas, não raro, para
telefones em outros Estados – às vezes, até para presídios. E o dinheiro
acaba destinado à conta de “laranjas”.
Soares alerta ainda para a ne-

cessidade de, uma vez falsamente
notificado e desconfiado de golpe,
o cidadão deve comunicar o fato
à polícia. “Com o avanço cada vez
maior da internet e dos sistemas
de telefonia móvel, a vulnerabilidade à ação desses golpistas tende, de fato, a aumentar. Por isso
que a polícia precisa ser informada a cada vez.”
Com informações da Assisefe e do UOL
Notícias

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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Barbosa participa de AGE da Febrafite

Para Barbosa, AGE apresentou uma gama temática muito rica aos participantes (crédito: Ascom/
Febrafite).

O presidente da AAFIT,
Antônio Luiz Barbosa, participou da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Deliberativo da Febrafite, realizada entre
os dias 16 e 18 de agosto de 2017,
na cidade do Rio de Janeiro, no
hotel Porto Bay. O presidente da
Febrafite, Roberto Kupski, citou
que a escolha do local da AGE foi
justamente em apoio à categoria
local.
O primeiro item debatido
foi a avaliação e prestação de contas do 11º Congresso Nacional e
6º Internacional da Federação realizado em Fortaleza, nos dias 11
a 14 de junho, e o 2º Encontro
Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais. A AGE também deliberou
sobre ações diretas de inconstitucionalidades da Febrafite sobre
leis complementares do plano de
auxílio fiscal aos Estados e sobre
as Adis da Federação que questionam a transposição de cargos
no Fisco estadual sem concurso
público, conhecidos como “trem

da alegria”, e que aguardam jul- brafite Saúde, que funcionará na
gamento do STF.
forma patrocinada pelas treze
operadoras que atualmente inteO diretor de estudos tribu- gram o Convênio de Reciprocitários da Febrafite e diretor-exe- dade, coordenado pela Federação.
cutivo da Auditece/CE, Juracy
Soares, apresentou proposta de
Mais de 40 dirigentes parcurso a distância sobre Federalis- ticiparam, no último dia do enmo Fiscal. Se aprovado, o curso contro, do 18º Seminário dos
será realizado em parceria com a Planos de Saúde do Fisco EsUniversidade de Brasília (UnB) e tadual. O evento foi organizado
a Febrafite, aberto a todos e com pela Febrafite e pela Amafrerj
carga horária de 40 horas aulas (Assistência Médico Hospitapara cada subtema abordado: ori- lar da Associação dos Fiscais
gens; transferências intergover- de Rendas do Estado do Rio de
namentais; guerra fiscal e federa- Janeiro) e contou com renomalismos dos três entes. A proposta dos palestrantes sobre os temas:
do curso de capacitação fará parte orientações sobre ativos garantida proposta orçamentária da Fe- dores; mecanismos e normativos
brafite para 2018, que será deli- do ressarcimento ao SUS; modeberada na AGE do CD que acon- los assistenciais de atendimento
tece em novembro, na cidade de domiciliar, home care e hospital
Gramado, no Rio Grande do Sul. de retaguarda; resolução normativa N.424; Critérios para realiEm tempos de queda na ar- zação de junta médica e odontorecadação e baixo consumo das lógica; entre outros.
famílias, a pauta sobre a Reforma
Tributária volta com força ao ceBarbosa avaliou que a AGE
nário político nacional. O tema apresentou uma gama temática
também foi debatido na Assem- muito rica aos participantes. “Na
bleia Geral da Febrafite. Já a au- assembleia, tivemos a oportuniditora fiscal da Receita Estadual dade de trocar ideias e experiêndo Ceará, Isabel Pires, apresentou cias muito úteis sobre temas de
aos participantes sua pesquisa de interesse não só da nossa catedoutorado Ética fiscal do contri- goria, mas de toda a sociedade
buinte na visão do agente fiscal, brasileira. Em apenas três dias,
que objetiva coletar dados sobre o discutimos acerca de leis comcomportamento dos contribuin- plementares do plano de auxílio
tes no que se refere à evasão fiscal fiscal aos Estados, transposição
e vinculá-la com outras variáveis de cargos, educação corporatirelacionadas.
va, reforma tributária, planos de
saúde etc. A pauta foi muito vaO Conselho Deliberativo riada e proveitosa”, disse.
da Febrafite aprovou ainda a nova
Com informações da Ascom/febraf ite
redação do estatuto do plano Fe-

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 apoia 6º Encontro da série “Tributo &
Cidadania: Ciclo de Discussões Tributárias no Âmbito
do Contencioso Fiscal”

Barbosa enfatizou importância do evento para a promoção da cidadania.

O Tribunal Administrativo de
Recursos Fiscais (TARF) e a Subsecretaria da Receita do DF (Surec), na sequência da série “Tributo & Cidadania: Ciclo
de Discussões Tributárias no Âmbito do
Contencioso Fiscal”, realizaram, dia 13
de setembro de 2017, no auditório da
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), o 6º Encontro da
série, com o tema: O ICMS – Auditoria Fiscal e o Lançamento Tributário. O
evento contou com o apoio da AAFIT.
O presidente da associação, Antônio Luiz Barbosa, parabenizou o TARF
e a Surec pela iniciativa. “Realizar um
encontro como esse é bastante válido,
pois, além de capacitar, ele foca em algo
fundamental, que é a promoção da cidadania. É importante discutir o papel do
cidadão em todo esse processo, seus direitos e deveres em relação aos tributos.
Por isso, a AAFIT fez questão de apoiar
esse evento”.
Segundo o presidente do TARF,
José Hable, o objetivo das palestras é
discutir temas de grande expressão nos
julgamentos de interesse de toda a sociedade, tendo como públicos-alvo conselheiros do tribunal, servidores da Surec/
DF e profissionais do ramo de Direito
Tributário, como advogados, contadores, auditores, empresários, professores

e estudantes. Para Hable, a importância
de realizar um encontro sobre esses temas está na capacitação dos servidores e
na troca de ideias. “O trabalho começa lá
na ponta, mas quando há autuação e impugnação, o trabalho termina no tribunal.
Por isso, o tribunal precisa dessa capacitação para entender como funciona esse
trabalho desde a origem”.
O diretor de Turismo da AAFIT,
André Luiz Aguiar Dupin, participou do
evento e disse que o encontro foi muito
importante não só para a carreira de auditoria tributária, mas para todos aqueles
que já militam no direito tributário e para
toda a sociedade, porque mostra a importância do trabalho do auditor fiscal da receita do DF, o seu papel para a sociedade
como alavancador da arrecadação, a fim de
que o governo possa fazer os investimentos necessários em nossa cidade. Enfatizou
que as atuais tecnologias utilizadas pela
SEF/DF propicia um cruzamento de base
de dados de uma forma que nunca tivemos antes. Dupin disse que apesar disso, a
principal deficiência continua sendo a falta de servidores, devido à falta de concurso
público para auditor-fiscal. “Não basta só
localizar os problemas. Nós conseguimos
identificar onde eles estão, com base no
cruzamento de dados, mas não conseguimos enviar auditores até as empresas porque não temos um quadro suficiente”.

Painéis
A abertura 6º Encontro da série
foi realizada pelos presidentes do TARF,
José Hable, e da AAFIT, Antônio Luiz
Barbosa, e pelo assessor e representante
da Surec, Estêvão Caputo e Oliveira. O
evento foi dividido em dois painéis.
No primeiro, presidido por Kleuber Vieira, coordenador de Fiscalização
Tributária, os palestrantes foram José
Hable, que explanou sobre “O Lançamento Tributário e o Processo Administrativo Fiscal PAF”, e Luciana Carrero,
gerente de Auditoria Tributária, que
discursou acerca da “Auditoria Fiscal no
DF”. A conselheira do TARF, Cordélia
Cerqueira, e o representante do Conselho
Regional de Contabilidade, Jakson Cleiton Aires, foram os debatedores.
No segundo painel, presidido por
Márcio Wanderley, procurador junto ao
TARF, teve como palestrantes Humberto
Castro, professor e empresário contábil,
que falou a respeito da “Auditoria Fiscal Contábil”, e Ari Carrion, professor e
consultor tributário, que apresentou informações sobre “Os Limites do Planejamento Tributário”. Sebastião Hortêncio,
conselheiro do TARF, e Judith Amaral,
representante da OAB/DF, foram os debatedores.
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Foto: Ascom/Febrafite

Encontro ocorreu na sede da Febrafite, em Brasília.

Grupo de trabalho da Reforma Tributária se reúne
em Brasília
Os integrantes do Grupo de
Trabalho sobre a Reforma Tributária se reuniram, dia 12 de setembro de 2017, na sede da Febrafite,
em Brasília, para dar continuidade
ao trabalho de atualização da proposta de reforma da entidade nacional.

meiro vice-presidente, Lirando de
Azevedo Jacundá; do diretor de
Assuntos Parlamentares da entidade, Antônio Pereira; dos diretores da filiada Auditece/CE, Sérgio
Sisnando e Ubiratan Machado; e
das auditoras fiscais Sara Costa,
de Minas Gerais, e Gigliola Lilian
Decarli, do Mato Grosso do Sul.

A reunião contou com a
participação do presidente da FeConforme deliberado na
brafite, Roberto Kupski; do pri- última AGE da Febrafite, reali-

zada na cidade do Rio de Janeiro, em agosto, além de atualizar a
proposta da entidade, o grupo vai
propor texto constitucional sobre
a estrutura da Administração Tributária e a valorização da carreira fiscal para ser encaminhado ao
relator do projeto de reforma, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR).
Com informações da Ascom/Febraf ite
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Participe da pesquisa Ética fiscal dos contribuintes
na visão do Fisco estadual brasileiro
Já está disponível o formulário eletrônico da pesquisa
Ética fiscal dos contribuintes na
visão do Fisco estadual brasileiro, do projeto de Doutorado em
Administração Pública, cursado
pela auditora fiscal Isabel Pires,
no Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas, na Universidade de Lisboa, em Portugal.
No questionário, são feitas
14 afirmações descrevendo situações sobre evasão de impostos,
que na visão do contribuinte “seriam éticas”. A pesquisadora conta com a experiência dos colegas
fiscais brasileiros para analisar este
fenômeno e suas variantes, o que
posteriormente ajudará na melhoria do Cumprimento Fiscal.

O formulário de pesquisa é
anônimo e estará disponível até o
dia 30 de setembro deste ano. “As
respostas serão tratadas apenas
de forma agregada, portanto, não
será necessária identificação individual. Somente pedimos para
que sejam informados o sexo, a
faixa etária e o tempo de serviço
público no Fisco estadual”, esclarece Isabel.
O projeto foi apresentado na
AGE da Febrafite aos integrantes
do Conselho Deliberativo, no dia
17 deste mês, no Rio de Janeiro.
Na oportunidade, o CD aprovou
o apoio institucional para divulgação nas mídias das Associações
Filiadas e da Federação.

A pesquisa está disponível em: https://goo.gl/EqLa2v.
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TCU suspende bônus para aposentados de carreiras
da Receita e do Trabalho
Pagamento extra foi estabelecido em medida provisória publicada pelo governo em dezembro de 2016. Cerca de 30 mil inativos de três carreiras poderiam receber
bônus, segundo o Jornal Nacional
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)
Benjamin Zymler suspendeu, em 30 de agosto de 2017,
o pagamento de bônus por eficiência e produtividade a
aposentados e pensionistas dos cargos de auditor-fiscal e
analista tributário da Receita Federal e auditor-fiscal do
trabalho.
Com a decisão do ministro, os ministérios da Fazenda e do Trabalho estão proibidos de pagar o bônus até

que o TCU julgue a legalidade desses repasses.
O pagamento extra foi estabelecido por uma medida provisória publicada pelo governo em dezembro do
ano passado. A MP foi transformada em lei.
A remuneração fez parte do acordo de reajuste salarial das categorias.
Em janeiro deste ano, o Jornal Nacional (TV Globo) informou que o bônus por produtividade poderia ser
pago a quase 30 mil aposentados e pensionistas.
Fonte: Laís Lis, G1, Brasília

Sinait vai à Justiça contra corte salarial de servidores
que acumulam cargos
A ação pretende que o teto incida isoladamente sobre cada uma das remunerações percebidas pelo servidor
O Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais do Trabalho (Sinait) ingressou na Justiça com ação coletiva para que a Administração se abstenha de considerar, para fins de
abatimento do teto remuneratório, as remunerações totais auferidas nos cargos públicos passíveis de cumulação ocupados pelos servidores,
ou, quando se tratar de servidor aposentado, a
soma das aposentadorias percebidas, devendo
considerar o teto remuneratório de maneira
isolada para cada vínculo formalizado com a
Administração, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
RE 612.975 e 602.043.
Postulou ainda a condenação da União
ao pagamento das parcelas já indevidamente
descontadas da remuneração dos auditores, assim como as que persistam sendo descontadas
indevidamente.
Desta forma, de acordo com o que foi
determinado pelo STF, o cálculo deve ser feito
com base nas remunerações e proventos iso-

lados dos cargos ocupados, tanto para aquelas
hipóteses constantes no artigo 37, inciso XVI,
quanto para as hipóteses do parágrafo 10 do
mesmo artigo e parágrafo 6º do artigo 40.
Para o advogado Rudi Cassel, sócio do
Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados,
“a lógica do julgamento do Supremo não poderia ser outra: se é lícito ao servidor cumular
cargos, não pode, por isso, ser penalizado com
a privação de parte dos vencimentos percebidos
em razão dessa cumulação, porque decorrentes
do trabalho exercido ou, no caso dos aposentados, pelo trabalho já exercido, que deu origem
aos seus proventos”.
A ação recebeu o nº 101005262.2017.4.01.3400 e tramita na 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
Fonte: Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados

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.

Saúde e bem-estar

CelebrAAFIT | Agosto/Setembro 2017

15

Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)
Pode até parecer que não, mas o uso do Flúor
é extremamente importante para a prevenção da
cárie e para a manutenção de dentes saudáveis. Ele
aumenta a resistência do esmalte dentário contra

Vejam só que interessante: o flúor
pode ser encontrado na água de
abastecimento das
cidades, nas pastas
de dente, nas soluções de bochecho,
em
suplementos
alimentares e até
no sal, ou seja, há
inúmeras formas
de ter acesso a ele.

a desmineralização e a consequente formação da lesão por cárie. Além disso, atua na remineralização de
cáries no estágio inicial e nas “manchas brancas” da
superfície dos dentes.

Porém, se as fontes citadas
ao lado não resolverem o
problema, o flúor, por ser
um medicamento, deve ser
prescrito de forma individualizada, de acordo com a
análise do risco e atividade
da doença em cada pessoa.
Por isso, é importante ressaltar: não deve ser utilizado indiscriminadamente,
pois oferece risco de intoxicação e pode levar à morte
em dosagens acima das permitidas. Fiquem atentos!

No caso de crianças ou de idosos com alta atividade de cárie, ele pode ser aplicado no consultório
odontológico pelo dentista, após a profilaxia. Depois, o profissional de odontologia deve passar orientações
sobre higiene oral e dicas de alimentação saudável para tornar o flúor um grande aliado da saúde bucal.
Quem não quer um amigo desses?
Por hoje, é só. Na próxima edição da CelebrAAFIT, falaremos sobre a halitose. Até lá!

Para lembrar…
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 sexta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. O agendamento pode ser feito pelos
telefones: (61) 3468-1808 e 3468-1828.
O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse.
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