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“Comunicamos que perdemos em agosto e setembro de 2010: Celuta
Cândida de Lima (mãe de Geraldo Eudóxio Candido de Lima), o associado Manoel Ferreira Neto e a associada Maria dos Prazeres da Costa.
Desejamos que estejam agora vivendo eterna alegria junto a Deus. Às
famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências!”
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Palavra do presidente
Lirando de Azevedo
Jacundá
PRESIDENTE AAFIT/DF

“Que em 2011
possamos partilhar com
os amigos aafitianos
e seus familiares
momentos de lazer e
confraternização“

AAFIT 47 anos de história e realizações

Um desejo forte é sempre
o começo de uma grande realização. Nada existe realizado
pelo homem que não tenha sua
história. Pensando e agindo assim
é que realizamos o “2º Encontro
do Fisco Candango”, com o tema
“Integração e Valorização” onde
pudemos em três dias na histórica
cidade de Pirenópolis, partilhar
com os amigos aafitianos e seus
familiares momentos de lazer e
descontração, além das discussões e palestras de assuntos eminentemente técnicos, que tanto
enriqueceram a cada um de nós.
Ao final fomos brindados com
uma palestra motivacional ministrada pelo professor Adroaldo
Lamaison, que fez com que todos
se emocionassem para mais tarde
entrarmos de espíritos totalmente
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desarmados no grande baile à
moda espanhola, que teve com
aperitivo o show do cantor da jovem guarda Paulo Diniz.
Agora já é final de ano,
passaram-se as eleições, o Brasil pela primeira vez será dirigido por uma mulher, que ela e
sua equipe façam um excelente
governo. No DF depois de crises
e mais crise, as urnas nos deram
através da ampla maioria dos
brasilienses um novo governo
que terá como pioneiro Agnelo
Queiróz. Que ele consiga colocar
Brasília novamente no trilho da
moralidade e da decência para
que possamos, novamente, ter orgulho de sermos brasilienses.
O Natal se aproxima, nossos corações ficam mais generosos e todos nós mais sentimentais.

Que bom que a cada ano o bom
velhinho chega para que agente possa, recomeçar mais um ano
com espírito preparado e imbuído dos melhores propósitos. Na
AAFIT certamente não será diferente, já no dia 1º de fevereiro de 2011, uma nova diretoria
será empossada e presidirá o
próximo biênio, dando continuidade aos trabalhos com muita
garra e é claro com o objetivo
primordial de garantir melhorias
para a nossa classe.
Obrigado por vocês fazerem parte da minha história de
vida.
Que tenhamos todos um
Natal esplendoroso e um Ano
Novo cheio de grandes realizações! São os nossos sinceros votos!

Escolhida nova Diretoria e Conselhos da
AAFIT para o próximo biênio

A eleição aconteceu em clima de amizade.
A Associação dos Auditores 2010 teve duas chapas concorrenTributários realizou no último dia 26 tes “Renovação” e “Sempre unidos
de novembro eleições para escolha pela AAFIT”. Os associados escolheda nova Diretoria Executiva e os ram, por meio do voto, como vencemembros que farão parte do Con- dora a chapa “Sempre Unidos pela
selho Deliberativo e Fiscal pelos pró- AAFIT” encabeçada por Jadson Jaximos dois anos (biênio 2011-2012). nuário de Almeida.
A cada biênio, todos os assoEste ano 243 associados
ciados, têm direito e dever de parti- participaram do processo eleitocipar, elegendo auditores tributários ral da AFFIT de modo consciente
(ativos e/ou aposentados) que irão e responsável, não registrando
representar a entidade. A eleição assim nenhum problema durante
Votantes
Sempre Unidos
Renovação
243 associados
188 votos
51 votos

a votação e apuração.
Para o atual presidente da
AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá: “todas as conquistas desta associação foi possível pelo comprometimento e dedicação das diretorias
e conselhos que estiveram no seu
comando nestes 47 anos de história.
Garanto que com o meu amigo Jadson na presidência não será diferente, ele sempre estará lutando por
cada um de nós”, ressaltou Jacundá.
Nulos
Brancos
3 votos
1 voto

Confira os nomes dos integrantes da chapa eleita “Sempre unidos pela AAFIT”:
Diretoria Executiva
Presidente - JADSON JANUÁRIO DE ALMEIDA
Vice-Presidente - ANDRÉ LUIZ AGUIAR DUPIN
Diretor Financeiro - JOSÉ EMETÉRIO NUNES DAS NEVES
Diretor Administrativo - SEBASTIAO QUINTILIANO
Diretor Jurídico - JOAO FLAVIO IEMINI REZENDE
Diretor de Assistência e Serviços - ROSSINI DIAS DE SOUZA
Diretor de Aposentados - DENY CASSIMIRO
Diretor de Turismo - MARIA DAS GRAÇAS VIANA BRAGANÇA
Diretor de Relações Públicas e de Comunicação Social -LIRANDO
DE AZEVEDO JACUNDÁ
Diretor Social e de Esportes - ANTÔNIO ALVES DO N. NETO
(TONHÃO
Conselho Deliberativo
Membros Efetivos
ANANIAS LOPES ZEDES

RUDSON DOMINGOS BUENO
FERNANDO ANTÔNIO DE REZENDE JÚNIOR
RUBENS RORIZ DA SILVA
Membros Suplentes
FRANCISCO FABIANO PORTELA
EDER NOGUEIRA DA MOTA
Conselho Fiscal
Membros Efetivos
WALDEMAR MACHADO NETTO
CONCEIÇÃO ÁLVARES TEIXEIRA DE CASTRO
JOSÉ JUVENAL DA SILVA
Membros Suplentes
ROSANA ROCCA DO AMARAL
ANTÔNIO CARLOS BORGES MACHADO
OSVALDO FRANCISCO PIRES
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A importância
da Arrecadação
de tributos

Francisco
Otávio Moreira,
subsecretário de
Receita do DF

A imprensa AAFIT entrevistou o Subsecretário da Receita do DF e associado, Francisco Otávio Moreira, a
fim de dar mais detalhes sobre os
projetos da Subsecretaria durante
a sua gestão, além de explanar um
pouco sobre a arrecadação de tributos do DF no ano de 2010.
O Subsecretário é graduado em
Engenharia Civil e Direito, com
mestrado em Administração de Empresas e finanças. Ocupa o cargo
de Auditor Tributário no DF desde
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1995 e de Subsecretário desde
fevereiro de 2010.
AAFIT notícias - O senhor ocupa o
cargo de Auditor Tributário do DF
desde 1995, quais são suas maiores experiências desta época que te
ajudam agora no seu cargo atual de
Subsecretário da Receita?
Moreira - Não posso destacar um
único setor onde eu tenha trabalhado, uma vez que já exerci minhas funções em diversos locais

aqui na SUREC. Acredito que este
sim seja um diferencial que me ajuda a desenvolver minhas atividades atuais, ou seja, ter uma visão
ampla da organização pelo fato
de ter passado por vários setores
da instituição.
AAFIT notícias - Em maio de 2010 o
governador Rogério Rosso anunciou
um pacote de medidas para diminuir
o peso dos tributos sobre os contribuintes, dando prazos maiores para

parcelar débitos com o GDF. A intenção do governador era acabar
com débitos impagáveis e auxiliar
no desenvolvimento econômico, ele
conseguiu atingir seu objetivo?
Moreira - Até o momento as medidas anunciadas não entraram
em vigor, seja pela pendência de
apreciação de projetos de lei pela
Câmara Legislativa, seja por medidas judiciais em vigor que impedem o parcelamento do ICMS
resultante de ação fiscal. Mesmo
assim, a SUREC tem se empenhado em conduzir novos projetos que
resultem em maior arrecadação
e, portanto, também contribuam
com o desenvolvimento econômico. Como exemplo dessas medidas
posso citar a intensificação do cruzamento de informações fiscais e a
fiscalização de forma mais rotineira principalmente no setor varejista, o que cria um ambiente hostil
para o sonegador.

contos em impostos. O que é preciso
para participar do programa?
Moreira - Participar do programa é
simples. Basta solicitar o documento fiscal com o CPF nas empresas
participantes para que se tenha
direito a uma parcela do imposto
pago pelo contribuinte. Vale lembrar que muito embora não seja
uma obrigação formal, o cadastramento no site é imprescindível
para que se possa acompanhar os
ganhos e utilizá-las para o abatimento no IPTU ou IPVA.

AAFIT notícias - É possível juntar as
notas de outras pessoas da família
para pagar um único imposto?
Moreira - O objetivo de concentrar
o abatimento do imposto em um
imóvel ou veículo de propriedade
de uma única pessoa da família
é possível. Para que isso seja feito, as pessoas da família deverão
indicar um mesmo imóvel ou veiculo para o abatimento do imposto.
AAFIT notícias - A previsão do GDF Sendo assim, todos os membros de
era aumentar em R$ 240 milhões a uma mesma família estarão contriarrecadação até o fim do ano, es- buindo para a redução do IPVA ou
tamos indo no caminho certo para do IPTU do veículo ou imóvel por
alcançar esse percentual? Como eles utilizados.
está o recolhimento até o presente
momento? Está superando o previsto AAFIT notícias - Quanto se pode gana LOA?
nhar e em quais impostos se pode
Moreira - Estamos caminhando obter descontos? Como os créditos
para alcançar a meta, ou seja, são calculados?
superar as nossas estimativas em Moreira - O limite de ganho em
mais de R$ 200 milhões. Neste sen- cada documento fiscal com CPF é
tido até julho já havíamos ultrapas- de 7,5% do valor do documensado os 50% da meta prevista. A to quando o imposto pago for o
inclusão da previsão de receita na ICMS, e de 1,5% do valor do doLOA não é feita por nós, embora cumento quando o tributo em quesnós forneçamos dados para que tão for o ISS. A forma de cálculo
isso seja feito. Neste sentido, por é simples e se resume a uma disrazões por nós desconhecidas foi tribuição proporcional do imposto
inserido na LOA valor muito acima entre os consumidores que solicitadas expectativas de arrecadação. ram o documento com o CPF. Fazse o cálculo de 30% do valor pago
AAFIT notícias - Desde junho de 2008 pelo comerciante no mês e rateiao carro chefe do GDF tem sido o Nota se este valor proporcionalmente
Legal, que garante aos usuários des- ao valor das compras efetuadas

pelos consumidores que solicitaram
o documento fiscal com o CPF. O
abatimento será feito no IPTU ou
no IPVA.
AAFIT notícias - A Secretaria de
Fazenda do Distrito Federal fará
sorteios trimestrais, para os participantes do programa. Quando começarão os sorteios? Quem terá direito
de participar?
Moreira - A ideia é que todas as
pessoas físicas cadastradas no site
e que aderirem ao regulamento
do sorteio possam participar. Não
existe ainda data definida para o
primeiro sorteio, mas há previsão
de que sejam sorteios trimestrais.
AAFIT notícias - Qual a importância
do programa Nota Legal para a sociedade e para o GDF?
Moreira - O programa é muito mais
amplo do que se tem divulgado e
possui 6 grandes objetivos:
1 – Educação Fiscal ao desenvolver
no cidadão e em sua família o hábito de solicitar a comprovação da
origem de sua aquisição.
2 – Redução da carga tributária
com o conseqüente aquecimento da economia, haja vista que a
renda disponível aumenta para o
consumidor, quando este deixa de
pagar parte do seu IPTU ou IPVA.
3 – Elevação da arrecadação pelo
aumento das transações econômicas, em virtude do aumento da
renda disponível.
4 – Redução da inadimplência do
IPTU e IPVA em virtude do abatimento dado nestes impostos.
5 – Combate a concorrência desleal entre contribuintes, uma vez que
estes deverão emitir documentos
fiscais e cumprir a obrigação tributária da mesma forma.
6 – Aumento da arrecadação no
setor varejista como redução da
sonegação.
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Educação Fiscal x Sociedade

Onésimo Stafuzza
(Receita Federal
do Brasil)
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Representantes do Grupo de Educação
Fiscal do Distrito Federal (GEF/DF) visitaram
no dia 31 de agosto, o Complexo Administrativo e Social da AAFIT, com o intuito de pedir
apoio e incentivo na difusão do trabalho da
equipe.
Durante a reunião os representantes
fizeram questão de explicar os objetivos
primordiais do grupo que são: levar aos cidadãos conhecimentos sobre administração
pública, incentivar o acompanhamento, pela
sociedade, da aplicação dos recursos públicos sensibilizando o cidadão para a função
socioeconômica do tributo.
Estiveram reunidos, representando a
AAFIT: Lirando de Azevedo Jacundá (presidente), Antônio Alves do Nascimento Neto (vice-presidente) e Jadson Januário de Almeida
(diretor financeiro); representando o GEF/
DF: Custódio Joanes (SEFAZ/DF), Onésimo
Stafuzza (Receita Federal do Brasil), Elcimar
Rodrigues (Secretaria de Educação) e Cícero
Roberto de Mello (Secretaria de Educação).
O GEF/DF é formado por servidores das Secretarias de Estado de Fazenda

e Planejamento e de Educação. O Grupo é
responsável pela coordenação, promoção e
implantação do Programa de Educação Fiscal no Distrito Federal.
O Auditor Fiscal da Receita Federal e
representante da Receita Federal no GEF-DF,
Onésimo Stafuzza, em entrevista a comunicação da AAFIT ressaltou os principais pontos
de atuação do grupo.
AAFIT notícias- Quando o Grupo de Educação
Fiscal foi criado no Distrito Federal?
Stafuzza - O Programa Nacional de Educação Fiscal PNEF foi instituído em 1996 pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária
– CONFAZ e o Grupo do DF foi criado em
1998 pelo Decreto 19.734 e é composto por
membros das Secretarias de Estado de Fazenda e de Educação do DF e da Receita
Federal do Brasil.
AAFIT notícias - O que se pretende com o GEF?
Stafuzza - O GEF tem sido facilitador do processo de formação e de conscientização do
indivíduo frente às questões que envolvem o

financiamento da União e do Distrito
Federal, a boa aplicação dos recursos públicos e o controle dos gastos
públicos, de modo que uma população mais consciente e participativa
ajude a fazer com que o imposto
possa cumprir sua principal função,
dar condição ao Estado para garantir os direitos fundamentais da
vida e promover a justiça social,
previstos na Constituição Federal.,
beneficiando as classes menos favorecidas economicamente, não para
privilegiá-las, mas para corrigir distorções que o capitalismo produz.
AAFIT notícias - Quais são os principais projetos do Grupo?
Stafuzza - O Programa de Educação Fiscal tem priorizado o apoio
às escolas de ensino fundamental e
médio. Por isso o Grupo tem trabalhado em material de apoio às escolas como por exemplo: Livro para
o Professor e cartilha ao estudante, vídeos temáticos, bonecos para
teatro, material promocional para
apoio às oficinas, peça de teatro
em vialibização, etc. O Grupo também dá sustentação no DF ao Curso
pela internet de Disseminadores de
Educação Fiscal para professores,
funcionários públicos e a sociedade
em geral.
Para o final do ano de 2010 está
previsto um encontro de professores
para o “Forum de Educação para
a Cidadania” e o “Prêmio ao Professor: Cidadania Participativa”,
esse último sustentado pela ONG
Movimento de Educação de Base e
pela ANFIP Associação dos Fiscais
da Receita Federal do Brasil e da
Fundação Anfip.
Outra parceira do programa, a Al-

fândega de Brasília e o GEF tem levado professores e estudantes das
escolas de ensino fundamental a conhecerem o aeroporto e a atuação
do Estado na vida das pessoas.
Ainda há muito que expandir, para
as faculdades, junto aos servidores
públicos e a sociedade em geral.
AAFIT notícias - Quais os seus objetivos gerais?
Stafuzza - Contribuir para conscientização do cidadão sobre direitos e
deveres, relativamente aos tributos
e à aplicação dos recursos públicos,
incentivando o controle social para
o pleno exercício da cidadania”
com visão na justiça social e fiscal
AAFIT notícias - Qual a importância do
apoio governamental neste projeto?
Stafuzza - Embora o Programa seja
de Estado e tenha nascido da vontade do Confaz, muitos governantes
ainda não priorizaram essa política
pública. É uma política educacional
de resultados a longo prazo. O Governo Federal através do Ministério
da Fazenda e da Educação investem nas ações de alcance nacional
e o Distrito Federal tem disponibilizado recursos para as ações no DF.
Quando não há previsão de recur-

sos para algum projeto específico, o
Grupo lança mão de patrocínios ou
apóia entidades civis com objetivos
similares, como por exemplo associações de funcionários públicos e
sindicatos.
AAFIT notícias - Em agosto de 2010
foi realizado o I Congresso Nacional
de Educação Fiscal, qual a importância deste congresso para a população, para o governo e para os gestores do programa de Educação Fiscal
nos estados?
Stafuzza - O Congresso Nacional de
Educação Fiscal realizado em Alagoas foi importante para o fortalecimento do programa de Educação
Fiscal e Cidadania, espaço para
aprofundar e conhecer como está
se desenvolvendo o programa nas
diversas regiões do país. O principal foco do evento foi o atendimento ao cidadão. Ele precisa receber
todas as informações necessárias
para buscar seus direitos e cumprir
os deveres. Atender bem o cidadão
facilita o processo de cidadania,
em permanente construção, isso beneficia à todos, governo, sociedade
e o programa. Só não é beneficiado os governantes corruptos e autoritários.

Representantes do Grupo de Educação Fiscal do Distrito Federal (GEF/DF)
em visita ao Complexo Administrativo e Social da AAFIT.
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Entrevista

Manoel de
Andrade Neto,

(Manoelzinho),
vice-presidente do
Tribunal de Contas do
Distrito Federal (TCDF)
Advogado, licenciado em
Geografia e Assistente de Administração Manoel de Andrade,
mais conhecido pelos colegas e
amigos como Manoelzinho, assumiu em setembro de 2009 o cargo
de vice-presidente do Tribunal de
Contas do Distrito Federal (TCDF).
Manoel, já foi Deputado Distrital,
Secretário de Administração e
presidente do TCDF.
Em entrevista para a AAFIT, Manoel de Andrade conta
um pouco como estão os Recursos
Públicos do DF e dá sua opinião
sobre a luta dos Auditores Tributários, confira.
AAFIT notícias - O senhor assumiu a
vice-presidência do TCDF só em setembro de 2009 em meio ao man-
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dato da presidente Anilcéia Machado. Por quê?
Manoelzinho - Assumi em decorrência da vacância ocorrida com
a eleição de Anilcéia Machado a
presidência no lugar de Paulo César de Ávila e Silva que foi aposentado por idade. Ocorreu também eleição para vice-presidente
e o meu nome foi escolhido pela
maioria dos conselheiros.
AAFIT notícias - Como está a
aplicação de recursos públicos
do DF?
Manoelzinho - As aplicações dos
recursos públicos são, permanentemente, aferidas pelo Tribunal
de Contas, a quem cabe auxiliar o poder legislativo na missão
constitucional de exercer o contro-

le externo dos gastos públicos. A
lei de responsabilidade fiscal (lei
complementar 101) estabelece os
mecanismos de gastos com pessoal
e a responsabilização dos agentes políticos que infligirem as suas
regras. Constitui-se em uma excelente ferramenta à disposição dos
órgãos de controle, em especial,
os Tribunais de Contas para a
consecução de seu objetivo maior,
que é zelar pelo fiel cumprimento
do artigo 37 da Constituição da
República. Tal dispositivo contém
os princípios norteadores da Administração pública – Legalidade,
legitimidade,
impessoalidade,
publicidade, eficiência, eficácia,
efetividade e, ainda economicidade. É evidente que o tribunal
de Contas para chegar uma fis-

calização eficiente precisa lançar
mão de todos esses mecanismos legais e dentro de uma interpretação sistêmica, alcançar
o melhor resultado em favor da
sociedade. Plano Plurianual, lei
de diretrizes orçamentária e o orçamento anual são marcos importante a serem observados pela
administração publica vez que neles estão contidas as ações governamentais a serem implementadas
pelos gestores públicos, na busca
do melhor resultado para a sociedade. Os instrumentos elencados
se constituem em ferramentas que
precisam ser, e já estão sendo
usadas pelos tribunais de contas,
na perspectiva de se alcançar a
eficiência, eficácia na aplicação
do dinheiro público.
AAFIT notícias - Quais são os
maiores problemas que o senhor
observa na fiscalização do DF?
Manoelzinho - Um problema ainda sério é a dificuldade que têm
os órgãos de controle em realizar
controle em tempo real, isto é controlar concomitantemente, não deixar a fiscalização acontecer após
o fato consumado. Mas estamos
melhorando nossas ferramentas
de controle, justamente, buscando
interagir com controle interno, na
perspectiva de abortar qualquer
ação possa redundar em desperdício. No âmbito do seu próprio
controle o tribunal dispõe de corregedoria, também objetivando
coibir qualquer omissão dos seus
agentes no trato da fiscalização.
No âmbito dos jurisdicionados
analisamos editais, execução de
contratos, fiscalização de obras,
realização inspeções e auditorias,
analisamos as contas dos gesto-

res públicos incluindo as contas de
governo, a que chamamos “Parecer Prévio Analítico das contas
de Governo”, estas outras ações
fazem parte das atribuições do
tribunal.
AAFIT notícias - O senhor sempre
acompanhou de perto os Auditores Tributários do DF, o senhor
considera essa classe importante
para o bom funcionamento da Administração Pública?
Manoelzinho - Sim, acompanho
a classe dos auditores fiscais há
muitos anos e de perto, dado a
importância que tem esse seguimento do serviço público. Uma
categoria milenar e sustentáculo
dos estados nacionais modernos.
Isso porque é através da arrecadação de impostos que o estado
sobrevive e mantém as suas obrigações para com o cidadão, pagador do tributo. O auditor fiscal
é figura imprescindível para o
estado. Sem ele o estado não
funciona. É, sem sombra de dúvida, uma das categorias mais importante para o fortalecimento
da democracia, do estado de direito e do sentimento de república. Se o imposto é o sangue que
alimenta o estado, o auditor é
a artéria que permite que esse
sangue chegue ao destino certo,
e em quantidade suficiente, para
assegurar a sua saúde.
AAFIT notícias - Por mais que
seja uma classe importante está
há 17 anos sem a realização de
Concurso Público e com uma defasagem gigantesca na categoria (pois o quadro deve ser de
500 auditores, hoje menos de
200 estão na atividade). O que o

senhor acha que aconteceu para
se chegar a este ponto?
Manoelzinho - É incompreensível e
inaceitável que uma categoria tão
importante fique tantos anos sem
conseguir realizar novas contratações, mediante concurso público,
não só para substituir aqueles
agentes públicos que se aposentam ou, de outra forma, deixam
a atividade, mas, sobretudo, para
melhorar as condições de arrecadação e seu crescimento. Por outro
lado não se pode perder de vista
que sem concurso público, o Estado fica impossibilitado de recrutar
profissionais capacitados e comprometidos com o fisco. Conforme
noticias, largamente, divulgadas,
há uma gigantesca defasagem
no quadro de auditores, prejudicando seriamente o desempenho
na arrecadação. A realização
do concurso público além de proporcionar inegável oportunidade
para se recrutar os melhores profissionais, garante o cumprimento
do dispositivo constitucional que
trata da matéria.
AAFIT notícias - Como Deputado
Distrital quais foram os projetos
que o senhor apresentou na Câmara de maior abrangência e relevância para o DF?
Manoelzinho - No período em
que estive como deputado distrital dediquei-me, entre tantas, as
causas de interesse dos auditores
fiscais, isso porque sempre entendi
ser uma das mais relevantes para
a consolidação do Estado democrático. É através do trabalho
dos auditores, na arrecadação de
tributos, que o Estado encontra os
meios para prover as demandas
sociais.
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Com o tema “Valorização
e Integração”, o Encontro reuniu
palestrantes de renome nacional,
lideranças classistas e do meio político. A abertura foi na noite de
sexta-feira, 24 de setembro, com a
presença do Secretário de Estado
de Fazenda, André Clemente, do
vice-presidente do Tribunal de Contas do DF Manoel de Andrade, do

presidente da FEBRAFITE Roberto
Kupski, do diretor-geral da Receita Estadual do Paraná e presidente
da Afisguar Cleto Tamanini, do Delegado regional de Foz do Iguaçu
James de Almeida, do Coordenador do ENCAT Eudaldo Almeida, do
presidente do Fonacate e da ANFIP
Jorge Cezar Costa, da presidenta
da AFITES Ana Maria de Souza Silva, do coordenador do Encat Eudaldo Almeida de Jesus, do presidente
do cartão BRB Paulo Renato Braga
e do presidente do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF)
e diretor administrativo da AAFIT
Sebastião Quintiliano; além é claro dos presidentes da AAFIT e do
Sindifisco/DF, Lirando de Azevedo
Jacundá e Jason Henrique Cares.
O Encontro do Fisco Distrital está em sua segunda edição. O
evento foi realizado na cidade histórica de Pirenopólis (GO), mais especificamente na Pousada dos Pireneus
Resort, o evento ocorreu de 24 a 26
de setembro de 2010.

Lirando de Azevedo Jacundá - Presidente AAFIT/DF
Abertura do evento

O II Encontro do Fisco Distrital foi realizado pela Associação
dos Auditores Tributários do Distrito
Federal (AAFIT) em parceria com o
Sindicato dos Auditores da Receita
do Distrito Federal (SINDIFISCO/DF)
com apoio da Federação Brasileira
de Associações de Fiscais de Tributos
Estaduais (FEBRAFITE) e da Secretaria da Fazenda do DF, com patrocínio da Vip’s Corretora de Seguros,
do Banco de Brasília e do Governo
do Distrito Federal.
Na abertura do evento, o Presidente da AFFIT, Lirando de Azevedo Jacundá, lembrou que o Encontro
do Fisco, ao ser instituído, foi idealizado para ser um momento de reflexão e debate das questões mais
relevantes para a vida dos Auditores Tributários, primando por uma
máquina fiscal unida e motivada.
“Más hoje, aqui e agora, não
estamos tão somente realizando e
participando do II Encontro do Fisco Distrital, com o Tema Integração
e Valorização – mas sim e também
enaltecendo e comemorando o 47º
aniversário de nossa querida AAFIT,
bem como a nossa tradicional festa
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dos pais. São 47 anos de muita luta,
acertos, integração, amizade, benefícios à sociedade brasiliense, um
somatório de atributos que ao longo
dessa trajetória muito contribuiu e
contribui para seus associados, para
seus familiares e ao povo da nossa
Capital”, afirmou Jacundá.
A Conferência inicial proferida pelo Secretário de Estado de Fazenda, André Clemente, abordou o
tema “Panorama Econômico do Distrito Federal”. Iniciando a palestra,
Clemente ressaltou a importância de
se ter encontros anuais para a classe,
que estava há 12 anos sem realizar
este tipo de evento. Para ele o encontro é a melhor forma de reciclar e
apreender novas tecnologias e aprimorar os conhecimentos. Afirmou ainda, que é por meio de obtenção de
receitas que se melhora a sociedade. Na exposição, ele falou que por
mais que os Auditores tenham ficado
preocupados com arrecadação póscrise, não houve nenhum decréscimo,
pois foi possível fechar as contas com
equilíbrio e todas as metas foram
atingidas com louvor.
Por fim, André, demonstrou

André Clemente - Secretário de Fazenda do DF
Conferência de abertura
sua revolta com o descaso na realização do concurso público para a
carreira, que está há 17 anos sem
contratar novos profissionais: “Um
cidadão que é contra o concurso
não pode ser cidadão. Não podemos ver a nossa categoria decrescer
desta forma. Precisamos do concurso para que o estado permaneça
de pé. Já passou da hora”, criticou
o secretário.
Jason Henrique Cares
presidente SINDIFISCO/DF
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O segundo dia de encontro,
sábado (25/09), teve início com
o painel “Participação Política do
Fisco”. A palestra ficou a cargo do
Auditor Tributário e candidato a Deputado Distrital pelo PSDB, Rubens
Roriz que ressaltou as dificuldades
encontradas por ele como candidato, abordando um pouco os seus projetos para tal cargo.
Nesse painel, a condução dos
trabalhos ficou a cargo do vicepresidente do Sindifisco/DF, Antônio
Ribeiro dos Santos, que destacou a
importância de termos representantes do Fisco na Câmara Legislativa
para defender os pleitos da classe.
Durante o segundo painel o
coordenador do Encat, Eudaldo Almeida demonstrou a importância
dos “Instrumentos tecnológicos para
uma moderna administração tributária”. Na sua exposição ele falou
sobre conceitos tecnológicos que as
administrações tributárias deveriam
ter em suas pautas de investimentos
e no cotidiano; tratou das tecnologias aplicáveis à fiscalização de
trânsito e de estabelecimento; abordou sobre os diversos programas de
integração nacional, como a NF-e,
CT-e, SPED, Brasil-ID dentre outros.

Eudaldo demonstrou o processo do
Brasil-ID para os presentes e destacou “Nos postos fiscais através do
Brasil- ID, o sistema otimizará diversos processos dos contribuintes, como
a logística de distribuição, e permitirá que os fiscos tirem proveito disto,
automatizando processos internos,
diminuindo, por exemplo, o tempo
de parada de veículos em postos
fiscais, o que melhorará a condição
de trabalho dos auditores e reduzirá o custo-brasil. O projeto é muito
mais, prevê a utilização de chips em
produtos, de forma que poderemos,
por exemplo, em uma fiscalização,
identificar se um determinado produto tem a procedência legal, ou se

é falsificado, contrabandeado”.
No segundo painel, a Presidência da Mesa foi feita pelo
presidente do Sindifisco/DF Jason
Henrique Cares, que iniciando os
trabalhos disse que “a tecnologia
é uma necessidade no futuro das
auditorias, daqui alguns anos poderemos organizar tudo através da
troca de dados”.
O encerramento dos paineis
da parte da manhã ficou a cargo
do presidente da FEBRAFITE , Roberto Kupski, que apresentou a Lei Orgânica do Fisco Gaúcho, a primeira
experiência de LOF no Brasil, falou
sobre a importância da independência e autonomia do Fisco, ressaltan-

Platéia cativa nos dias do evento
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do: “devemos buscar, por todos os
meios, reforçar essa nossa luta”.
O presidente da mesa, Antônio Alves do Nascimento Neto,
vice-presidente da AAFIT, aproveitou o ensejo para convidar todos
os presentes a participarem do VIII
Congresso da FEBRAFITE, que vai
acontecer em junho de 2011, no
Anhembi, em São Paulo.
Os paineis da tarde de sábado, iniciaram com a calorosa
palestra ministrada pelo jornalista
Fernando Lemos. Durante seu pronunciamento o jornalista destacou
sua visão política, como estudioso,
para o pleito de 2010, tanto na
esfera nacional bem como na distrital, destacando os mais diversos
pontos de vista acerca do tema. A
presidência desta conferência ficou
a cargo do Diretor Financeiro da
AAFIT, Jadson Januário de Almeida.
O segundo painel da tarde
teve como presidente da mesa o auditor e diretor jurídico do Sindifisco/
DF, João Alves. O painel retomou
um pouco o assunto abordado por
Eudaldo, sobre como a tecnologia
auxilia o trabalho dos Auditores. O
tema foi abordado com louvor pelo
Auditor Fiscal da Receita Estadual de
Goiás Mauro Vieira. Para Mauro “as
informações digitais são muito importantes para agilizar os processos
na Secretaria. Atualmente no nosso
estado retiramos praticamente todos

os papeis e livros das repartições e
estamos trabalhando digitalmente a
escrituração fiscal”.
O encerramento dos trabalhos da conferência ficou a cargo
do empolgante painel motivacional
do professor Adroaldo Lamaison.
O presidente da AAFIT descreveu
o painel como “a palestra de Adroaldo mescla diversão e emoção,
segurando a atenção e deixando
apaixonados todos os que têm o privilégio de assisti-la”.
Os temas abordados no decorrer do II Encontro do Fisco Distrital
foram extremamente relevantes não
só para o fisco, mas também para a
sociedade. Pois o objetivo primordial
do trabalho dos Auditores Tributários é objetivar uma clara administração tributária através dos lançamentos, cobranças e fiscalização dos
tributos de competência do Distrito
Federal. Ao final do encontro, os
presidentes da AAFIT e do Sindifisco/DF destacaram a importância
da participação ativa de todos os
auditores tributários no evento, pois
é através da troca de experiências
que a população desfruta de benefícios fornecidos pela classe.
Durante todo o evento foram
promovidos sorteios para os associados participantes do encontro. Os
brindes foram oferecidos pela Vip’s
Corretoras de Seguros, pela Aero
Ótica e os notebooks pela AAFIT.

participou ativamente.
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Comemoração
da AAFIT e D
Para encerrar os trabalhos do II
Encontro do Fisco Distrital e comemorar o Aniversário de 47 da AAFIT e
Dia dos Pais, foi organizado um maravilhoso jantar dançante à moda
espanhola, nas acomodações da
Pousada dos Pirineus Resort (Pirenopólis-GO).
A festa ocorreu no sábado à
noite (25/09). O inicio da festa
foi marcado por uma encantadora
apresentação de Dança espanhola
seguida de um delicioso jantar. Logo
após a apresentação do grupo de
dança, a animação da festa ficou a
cargo do cantor Paulo Diniz, que co-
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o dos 47 anos
Dia dos Pais
locou os presentes para dançar ao
som de seus maiores sucessos como:
Pingos de Amor, Canoeiro, Um Chopp pra Distrair, I Want to Go Back to
Bahia (uma homenagem a Caetano
Veloso, então exilado em Londres),
dentre outros. Depois foi a vez da
dupla sertaneja Wagner e Waldiron. Para encerrar a festa o presidente da AAFIT, Lirando de Azevedo
Jacundá, pegou a viola e deu mais
uma palinha para os presentes.
Mais de 300 pessoas dentre colegas Auditores Tributários, familiares e convidados lotaram o salão até
mais de 3h da manhã.
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Almoço na Ve
Para quem quis curtir um
pouco mais o final de semana
do II Encontro do Fisco Distrital,
comemoração dos 47 anos da
AAFIT e dia dos pais e ficaram
em Pirenópolis (GO), para o
almoço no domingo, pode desfrutar e conhecer um local extraordinário.
Aproximadamente 180
pessoas, dentre associados,
amigos e familiares foram ao
restaurante Venda do Bento.
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enda do Bento
No qual degustaram um delicioso almoço com comidas, doces e bebidas típicas da região,
tudo regado a muita música ao
vivo. Durante esse momento
de descontração também foi
possível reviver e desfrutar um
pouco da história da magnífica
cidade, através das instalações
do Bento que disponibiliza um
delicioso local com: museu, folclore, adega, vendinha, redário, mini zôo, dentre outros.

19

Djalma, Lima, Deni Casimiro, Isauro, José Buitone, Lirando de A. Jacundá.

José Buitone e Jessé Paes de Barros

Flávio Silva Palma Lima, Rosa Machado, Antônio dos Santos,
Valdemar Machado Neto, Deny Casimiro, Lourdes Ludovico
Casimiro, Raimundo Nonato, Nunes, João Flávio Iemine
Rezende, Nativalina Costa de Oliveira, Lirando de Azevedo
Jacundá, Eloina Jacundá, Acácio de Almeida, Antônio Ribeiro dos Santos, Nancy Santos Amazonas, Albertina Barbosa,
Antônio Luiz Barbosa e Bené.

Geny José Teobaldo, Edmirson Nunes, Lirando
de Azevedo Jacundá, Florenice Ayres Fonsceca e
Gualter Santana.

Rubens Marques, Antônio Luiz Barbosa, Jadson
Januário, Nilde Lemos Rosal, Flávio Silva Palma
Lima e Lirando de Azevedo Jacundá.

Marlene Duarte, Pedro Paulo (ao fundo), Nativalina Costa de Oliveira e Vitor de Oliveira Silva.

20
www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br

Visita especial
Auditor retorna ao quadro associativo da AAFIT

Lirando de Azevedo Jacundá e Luiz Fernando do Nascimento Megda.
Com muita alegria recebemos no último dia 17 de agosto, no
nosso Complexo Administrativo e
Social, o auditor tributário Luiz Fernando do Nascimento Megda. Ele
compareceu na AAFIT para retornar ao nosso quadro associativo.
Para Megda retornar à AA-

FIT é uma honra e de suma importância “recuperar o convívio com
os associados é importante para
mim, que vivenciei bons momentos
na AAFIT, como associado e como
membro da diretoria. Faz muita
falta os momentos que estamos
juntos, trocando idéias e parti-

lhando experiências”, ressalta.
O auditor aproveitou a ocasião para deixar um recado aos
colegas “gostaria de pedir a volta
do sentimento de união que estava
presente dentro de nós quando assumimos o cargo de Auditores Tributários. Mesmo após travarmos uma
grande discussão dentro do grupo
de pessoas que fizeram o concurso
público, experimentei uma sensação
de sucesso profissional, o que até
então não havia vivenciado. Precisamos voltar a sentar nas mesas,
com o espírito desarmado, procurando o fortalecimento de nossa
carreira, sem preconceitos contra
idéias novas”, reforça Megda.
Você Auditor Tributário que
também está fora por algum motivo, faça como o Luiz Fernando,
compareça à nossa sede e venha
compor a nossa família AAFITIANA. Filie-se!

Realizada nos dias 11 e 12 AGO da Febrafite em
Gramado/RS
o país reuniram-se no hotel Serra Azul,
na cidade de
Gramado/
RS, na Assembleia
Geral
Ordinária da
Febrafite. Na
oportunidade
os membros do
Conselho deliNos dias 11 e 12 de no- beraram sobre diversos assuntos
vembro, representantes das asso- de suma importância para a caciações filiadas do Fisco de todo tegoria fiscal, inclusive elabora-

ram uma moção de protesto com
relação à postura adotada por
políticos e governantes do Distrito Federal referente à Lei Distrital
no. 4479/10, publicada no Diário
Oficial do DF no dia 01 de julho
deste ano que altera a denominação da Carreira de Atividades
Urbanas do Distrito Federal.
Representando a AAFIT fizeram-se presentes no evento o
presidente e o diretor financeiro
Lirando de Azevedo Jacundá e
Jadson Januário de Almeida, respectivamente.
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Depoimentos
“Valorização e integração”

Cleto Tamanini - presidente
da AFISGUAR/PR
Eu acho o fisco distrital
muito parecido com o do Paraná. O fisco do Paraná sempre
foi muito ligado ao Distrital,
tanto no âmbito do coleguismo
quanto nas lutas que travamos
ao longo dos anos. Pude perceber nesse encontro que o fisco
Distrital assim como o parana-

ense passou por uma fase de
desrespeito da classe e que
agora está se ajustando.
Eu e o James viemos aqui
para aprender a fazer encontros, pois assim como o Fisco
daqui estava há 12 anos sem
congressos, o nosso lá também enfrenta esse problema.
O nosso Encontro do Paraná
é agora no final de outubro e
acabamos encontrando o tema
dele aqui. O nosso tema também será “Valorização e integração”. O nosso encontro assim como o de vocês marcará
o resgate da valorização da
categoria, com a minha assunção a subsecretaria estamos
tentando recuperar novamente o prestigio da nossa classe,

o processo é lento, mas aos
poucos estamos conseguindo.
A programação do evento foi esplendida, a palestra
motivacional, ministrada pelo
professor Adroaldo Lamaison
foi magnífica, nós precisamos
exercer nossas funções pensando no melhor atendimento e
prestação de serviço a sociedade, vamos levá-lo ao nosso
encontro para ministrar uma
palestra de abertura. Os temas foram bastante enriquecedores. Queria destacar aqui
a importância dos novos instrumentos tecnológicos auxiliando o nosso trabalho, este deve
ser um tema recorrentemente
abordado nos encontros da categoria nos estados.

Palestras enriquecedoras, voltadas exatamente
para as necessidades primordiais do Fisco.
O nosso primeiro encontro do Fisco do Espírito Santo foi realizado este ano, e
esse é o primeiro além do
nosso que participo. Vim aqui
aprender e prestigiar o evento, pois sei o quanto Lirando,
Acácio, Roberto, dentre outros... têm experiência com
a organização e promoção
desse tipo de evento. Fiquei
encantada com a cidade escolhida para sediar o evento,
mesmo não tendo muito tem-

po para conhecê-la a fundo.
A escolha da programação
foi extremamente pertinente e
as palestras enriquecedoras,
voltadas exatamente para as
necessidades primordiais do
Fisco, tanto no âmbito distrital
como no nacional. Sinto-me
prestigiada por ter sido convidada para participar deste
brilhante encontro.
Ana Maria – presidenta da
AFITES/ES
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Associado lança livro em Festa
de Final de Ano

Nosso colega Assis Utsch,
que passou a residir em Curitiba
há algum tempo, mas que todo final de ano faz questão de estar
presente em nossa Festa de Final

de Ano, aproveita o ensejo para
no mesmo dia lançar o romance
de sua autoria “O Garoto Que
Queria Ser Deus”.
O autor é formado em Economia e Administração, Utsch além
de ser Auditor Tributário do Distrito Federal, foi Conselheiro Fiscal
de empresas públicas e privadas,
além de diretor da Associação
Comercial em Brasília. Atualmente pertence ao Instituto Histórico
e Geográfico do Paraná. Utsch é
autor de: O Brasil e os brasileiros,
O Pastor Rebelde, Memória de
uma agenda, As raízes de Deus,
Don Juan por acaso e A riqueza e
a pobreza das nações.
Segundo a sinopse do livro,
este trata-se de um romance construído numa linguagem satírica,
irônica, e o narrador não perde
nenhuma oportunidade para gracejar sobre as situações que se

desenvolvem. Outra característica
do livro é que a narração é acompanhada paralelamente de toda
a atmosfera que envolve não só
os personagens, como o próprio
narrador. Então, o mundo exterior
frequentemente vem para junto
da história. As sátiras vão atingindo tudo, as religiões, a política,
as ideologias, a própria vida. A
linguagem da obra é bem elaborada, acessível e agradável do livro é outra característica do texto,
embora haja certas redundâncias.
O livro foi lançado na mais
importante livraria de Curitiba,
em 06/10/10. O lançamento do
mesmo aqui, em Brasília, durante
nossa comemoração de final de
ano ocorrerá no dia 11/12/2010,
às 22h.
Confira a sinopse completa
do livro no site http://www.ogaroto.com.br/.
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Em F

Lirando participa
de reunião no MPF
sobre dívida pública
O presidente da AAFIT e vice-presidente da FEBRAFITE, Lirando de Azevedo Jacundá, acompanhado de
representantes de várias entidades entre elas a Auditoria
Cidadã da Dívida, reuniu-se no dia 18 de outubro com o
procurador Eugênio Aragão do Ministério Público Federal
(MPF), na Procuradoria Geral da República, para tratar
sobre o andamento do processo formalizado no Ministério Público Federal a partir da entrega do Voto em
Separado (Relatório Alternativo) e demais documentos
produzidos durante as investigações da CPI da Dívida
Pública na Câmara dos Deputados.

Auditores tributários
protestam na
Câmara Legislativa
Auditores tributários do Distrito Federal
estiveram no dia 24 de agosto na Câmara Legislativa para reivindicar a realização de concurso público para a carreira.
Em fato inédito o presidente da Casa
convidou os representantes dos Auditores, Lirando de Azevedo Jacundá (AAFIT)
e Jason Henrique Cares (Sindifisco/DF),
a compor a mesa diretora e explanar o
problema aos presentes. Estes expuseram
o déficit atual da categoria que são mais
de 300 auditores e também ressaltaram o
possível “trem da alegria” na Secretaria
de Fazenda, uma vez que a realização de
um novo concurso está suspensa na Justiça,
a pedido de um grupo de candidatos da
última seleção.

Conselho Deliberativo
da AAFIT reuniu-se
no dia 24 de agosto
O Conselho Deliberativo da Associação dos Auditores
Tributários do Distrito Federal (AAFIT) reuniu-se no último
dia 24 de agosto, no Complexo Administrativo e Social
da Associação, para deliberar assuntos de interesse dos
associados.
A reunião contou com a participação dos Conselheiros: Antônio Luiz Barbosa, Flávio Silva Palma Lima, José
Buitoni de Carvalho Silva, José Emetério Nunes das Neves,
Renato Coimbra Schmidt, João Flávio Iemini de Rezende,
além do Presidente da Associação, Lirando de Azevedo
Jacundá, do Diretor Financeiro Jadson Januário de Almeida e do Diretor de Turismo Deny Casimiro.
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Foco
Presidente da AAFIT
e vice-presidente da
FEBRAFITE prestigia
evento de inauguração
da agência do BRB em
Mato Grosso
Com 44 anos de atuação no país, o Banco
de Brasília (BRB) inaugurou no dia 20 de
agosto sua primeira agência em Cuiabá
(MT), o presidente da AAFIT e vice-presidente da FEBRAFITE, Lirando de Azevedo
Jacundá, prestigiou a solenidade, juntamente com o Secretário de Fazenda do
DF André Clemente, o governador do DF
Rogério Rosso, e o presidente do Banco
Nilban de Melo Júnior, além de várias outras autoridades da região.

Lirando participa da
AGE da FEBRAFITE
no RJ
O evento ocorreu nos dias 19 e 20 de
agosto, no Arena Copacabana Hotel e
reuniu representantes das associações do
Fisco estadual de todo o país e foi conduzido pelo 1° vice-presidente da Federação e presidente da AAFIT/DF, Lirando de
Azevedo Jacundá. Um dos principais itens
da pauta foi o plano de ação para incentivar o turismo entre os associados das
entidades filiadas. AGE foi apresentada
pela Diretora de Turismo da Febrafite e
Presidente da AFFEMG, Maria Aparecida.

Presidenta do TCDF
recebeu entidades
No dia 25 de agosto a presidente do Tribunal de
Contas do Distrito Federal (TCDF), conselheira Anilcéia Machado, recebeu em reunião o Secretário de fazenda do DF
André Clemente, o Secretário-Adjunto de Fazenda Adriano Sanches, o Chefe da Assessoria Jurídico-Administrativa
Manoel Cursino Ribeiro, o Diretor financeiro da AAFIT
Jadson Januário de Almeida e pelo Sindifisco/DF compareceram o presidente Jason Henrique Cares e o Diretor
de Formação e de Relações Intercindicais João Alves de
Oliveira e o Auditor Tributário Ananias Lopes Zedes para
discutir sobre ações interpostas naquela casa questionando
o edital para a realização do concurso público.
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Parceria Sindifisco/DF e AAFIT
garantia
de sucesso
para as
reivindicações
dos Auditores
Tributários
Jason Henrique Cares - presidente SINDIFISCO/DF
para a categoria. Neste período,
ressaltamos a importante parceria
com a AAFIT, que atuou lado a lado
conosco na defesa dos interesses do
auditor tributário. Estivemos presentes, por repetidas vezes, em diversas audiências com autoridades do
Poder Executivo, Câmara Legislativa,
Tribunal de Contas e Ministério PúbliQue avaliação o senhor faz da gestão co do Distrito Federal e Territórios e
anterior do SINDIFISCO/DF da qual Congresso Nacional, e também, com
outras entidades sindicais e associafoi o presidente?
O primeiro mandato é sempre cerca- tivas. Isso foi importante e contribuiu
do de expectativas e desconfianças, muito para nosso reconhecimento
no entanto, acredito que as expec- e para uma série de conquistas de
tativas superaram as desconfian- nossa categoria.
ças. Se assim não fosse, certamente
não seríamos reconduzidos, inclusive Quais foram as maiores lutas e conpor aclamação. Estes dois primeiros quistas do Sindifisco/DF para os audianos foram marcados por inúmeras tores tributários distritais no seu pribatalhas, e apesar das dificulda- meiro mandato?
des, não foram lutas em vão, pois Dentre as principais lutas empreenconseguimos conquistas importantes didas neste primeiro mandato não
Em seu segundo mandato consecutivo
à frente do Sindicato dos Auditores
da Receita do Distrito Federal, Jason
Henrique Cares, ressaltou em entrevista para a imprensa da AAFIT as
suas principais lutas como presidente
da entidade, visando sempre às melhorias para a classe.
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podemos deixar de destacar:
A grande batalha que temos travado visando à realização do
concurso público para o cargo de
Auditor Tributário, bem assim, o
combate às ações dos grupos que
tentam a todo custo a implantação
do TREM DA ALEGRIA na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;
Outra difícil missão foi a busca de recomposição salarial, em situação totalmente adversa, tendo em vista, de
um lado a crise econômica mundial e
a crise política local, que contribuíram em muito para emperrar nossas
negociações; de outro as ações políticas desleais de outras categorias
de servidores do Fisco distrital, que
sempre buscaram reajustes salariais
diferenciados, em detrimento dos
auditores tributários.
Ainda assim, conseguimos con-

quistas importantes para nossa categoria, as quais elencamos:
Reajuste salarial acumulado de 29%,
de forma parcelada, em dois acordos distintos. O primeiro em setembro de 2009, com 12% de reajuste;

desejo de ocupação do Cargo, via
a inconstitucional transposição, temos boas notícias. Graças à luta do
SINDIFISCO e da AAFIT, bem como
o empenho do Secretário André
Clemente, conhecedor que é da carência desses servidores,
conseguimos arrancar a
publicação do edital no
último dia 11 de novembro de 2010;
Outras vitórias importantes, especialmente
em épocas de difícil recomposição salarial, foram a regulamentação
e o segundo em março de 2010 com da gratificação de titulação, com
15% de reajuste. Embora tenha sido vigência a partir de abril de 2010;
bem aquém do índice reivindicado, a atualização do valor da indenizano contexto, já aqui dito, entendemos ção por uso de veículo próprio, que
que foi uma importante conquista;
se encontrava sem correção desde
O estabelecimento do novo teto 2001; e, ainda, o compromisso do
salarial do DF (subsídio do Desem- Secretário André Clemente de breve
bargador do TJDFT). Essa, embora pagamento dos passivos reconhecitenha repercussão em algumas ou- dos pelo Governo.
tras carreiras do Distrito Federal,
podemos dizer que foi resultado de Quais são os principais planos e projeuma grande luta do SINDIFISCO e tos da atual gestão?
da AAFIT, inclusive pelo fato de que Daremos continuidade com o mesmo
muitos auditores vinham obtendo re- empenho ao importante trabalho
ajustes, ao longo dos anos, mas não que o SINDIFISCO-DF vem desenos recebiam efetivamente.
volvendo, desde a sua criação, em
Concurso público para Auditor Tribu- defesa dos direitos do auditor tributário. Quando assumimos, entre ou- tário, bem como, na defesa intrantras prioridades, elegemos concurso sigente da legalidade, do concurso
a nossa principal bandeira. Atual- público, da ética e da moralidade
mente, a situação é gravíssima. Para no serviço público.
se ter uma idéia, pouco mais de 1/3 Nesta gestão, atuaremos de maneidos cargos estão ocupados e muitos ra muito firme contra as tentativas
colegas já estão de malas prontas de avanços nas atribuições legais do
rumo à merecida aposentadoria. Auditor Tributário, por parte de ouO último concurso para o Cargo de tros agentes do Fisco com atribuições
Auditor Tributário foi realizado há limitadas.
quase 17 anos. É o maior período Continuaremos na luta pela recupeda história do Fisco do DF sem rea- ração do nível dos vencimentos do
lização de concurso para esse Car- Cargo, resgatando índices de reago. Apesar das ações daqueles que justes ainda não alcançados, porém
se opõem à realização do certame, já obtidos por outras carreiras tamespecialmente por interesses parti- bém típicas de estado, tanto na esfeculares, em vista da esperança que ra federal quanto distrital.
nutrem, de algum dia realizarem o É imperativo participarmos da dis-

cussão sobre a LEI ORGÂNICA DO
FISCO, especialmente em conjunto
com a AAFIT e a FEBRAFITE, que já
vêm há alguns anos trabalhando
uma proposta alternativa para tal,
sabendo que cabe a nós a missão de
transformá-la, de fato, em um instrumento que garanta uma fiscalização
em prol da sociedade e na defesa
do Estado.
Atuaremos, juntamente com a AAFIT,
no sentido de buscarmos alguns auditores que ainda se encontram filiados ao outro sindicato, visto que este
não mais os representam, por imperativo judicial, e também porque tal
sindicato vem trabalhando, sistematicamente, contra os interesses do Auditor Tributário.
Vamos trabalhar também pela aprovação do Projeto de Lei específica
da Carreira de Auditor Tributário, já
aprovado em assembléia geral da
categoria.
O senhor gostaria de deixar alguma
mensagem aos sindicalizados?
Sim. Gostaria de deixar uma curta
mensagem, uma grande notícia e fazer um convite. A mensagem é otimismo. O que me faz acreditar que dias
melhores estão a caminho, é o fato
de que se inicia um novo governo,
e, sinceramente, acredito que este
governo não irá decepcionar seus
eleitores. Agora, indiferente disso, os
desafios presentes e futuros da nossa
categoria só serão vencidos com a
união e a mobilização dos auditores
tributários. A grande notícia é que
transitou em julgado a ação judicial
que estabelece o SINDIFISCO/DF
como o único representante dos Auditores Tributários. Assim, aproveito
este momento para convidar todos
os auditores que ainda não estão no
nosso sindicato, para juntar-se a nós,
o quanto antes possível. Saudações
tricolores, um feliz natal e um ano
novo cheio que conquistas para nossa categoria.
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Crise na Receita reforça a
necessidade da autonomia fiscal
“Quem ganha com a crise? Nem a sociedade, nem a
Receita Federal. Apesar das últimas notícias, não podemos
esquecer que a Receita é um órgão do Estado, reconhecida
pela sua importância e missão institucional, composta por
servidores de Carreira Típicas de Estado”

rogativas dos cargos de sua carreira específica.
Quem ganha com a crise?
Nem a sociedade, nem a Receita
Federal. Apesar das últimas notícias, não podemos esquecer que
a Receita é um órgão do Estado,
reconhecida pela sua importância
e missão institucional, composta por
servidores de Carreira Típicas de
Estado (cerca de trinta mil servidores). Fatos isolados de quebra de
sigilo fiscal não podem manchar
toda uma estrutura que mantém em
funcionamento mais de quinhentas
unidades presentes em todo o país.
Vale ressaltar que, segundo
a Constituição Federal, as administrações tributárias exercem atividades essenciais ao funcionamento
do Estado, e nada mais justo que
tenham uma Lei Orgânica que defina as garantias, direitos, deveres
Roberto Kupski - Presidente da Federação Brasileira de Associações de e obrigações de suas autoridades
Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite)
administrativas para com o Estado
Os últimos fatos noticiados forma independente, como órgãos brasileiro, a exemplo do Ministério
Público e da Magistratura.
na imprensa brasileira após a di- técnicos que são em sua essência.
Quanto à quebra dos sigivulgação da quebra dos dados
Para a Febrafite e demais
los
fiscais
violados, não nos resta
sigilosos de 2.945 contribuintes, in- entidades representativas de clasclusive de parentes do candidato à se nos três âmbitos federativos, o dúvida de que a administração
Presidência pelo PSDB, José Serra, melhor caminho é a edição da lei da Receita Federal, por meio de
vem reforçar uma antiga luta dos orgânica do Fisco. Estamos em ple- sua Corregedoria, e outros órgãos
auditores fiscais: a aprovação da na luta pela aprovação da Propos- competentes tomarão todas as
Lei Orgânica do Fisco (LOF).
ta de Emenda à Constituição (PEC) providências para punir todos os
Toda a crise no órgão poderia 186/2007 de autoria do deputa- envolvidos na forma da lei.
O debate sobre a necessidater sido evitada caso a LOF já esti- do federal Décio Lima (PT-SC) que
de
da
lei orgânica do Fisco vem se
vesse em vigor. Por que a Federação tramita no Congresso Nacional. A
Brasileira de Fiscais de Tributos Es- matéria prevê, entre outras, uma arrastando há anos. Não podemos
taduais (Febrafite) também tem essa Lei complementar para estabelecer esperar um novo escândalo para
defesa? Com a autonomia do órgão, as normas gerais aplicáveis à ad- tratarmos do tema com as autoria sociedade brasileira terá uma ad- ministração tributária da União, dos dades. O Fisco precisa de autonoministração tributária mais transpa- estados, do Distrito Federal e dos mia agora. Essa luta não é somente
rente e livre de qualquer ingerência municípios, dispondo inclusive sobre dos auditores fiscais, mas de todos
política ou econômica para atuar de direitos, deveres, garantias e prer- os contribuintes brasileiros.
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Censo
Previdenciário
2010.
Sua aposentadoria fica mais fácil
e seu futuro, mais tranqüilo.

De 20 de setembro a 17 de dezembro.

Para você, que quer ter mais tranqüilidade na hora de se aposentar, esta é a
hora de participar.O Censo Previdenciário 2010, realizado pelo Governo do Distrito
Federal, com apoio do Ministério da Previdência Social e do Banco Mundial, acontece
de 20 de setembro a 17 de dezembro. Neste período, você contará com 12 Unidades
Fixas de Atendimento, estrategicamente localizadas em várias regiões do Distrito Federal, com recadastradores preparados para recebê-lo. Eles serão responsáveis pela
atualização do seus dados, digitalizando seus documentos e produzindo sua fotografia
digital, tudo com a mais moderna tecnologia e muita rapidez.
Separe Seus Documentos
Primeiramente, separe seus documentos ORIGINAIS, de acordo com
a relação que mostramos a seguir.
Mas atenção: dependendo da sua
situação atual (servidor ativo, aposentado ou pensionista), a lista de
documentos muda. Confira abaixo:
Se você é um Servidor ATIVO, vai precisar de:
• Cédula de Identidade e CPF,

Documento de Identidade Profissional ou Carteira de Habilitação
(desde que contenha foto e números de RG e CPF)
• Comprovante de endereço atual
(conta de Água, Luz ou Telefone,
com menos de 90 dias)
• Comprovante de inscrição no
PIS/PASEP
• Certidão de Casamento ou Certidão de União Estável (emitida
em cartório)
• Certidão de Nascimento dos fi-

lhos ( menores)
• CPF e RG dos dependentes
(esposo(a) e filhos)
• Termo de tutela ou curatela,
quando for o caso
Se você é Servidor APOSENTADO ou PENSIONISTA, leve os seguintes documentos:
• Cédula de Identidade e CPF,
Documento de Identidade Profissional ou Carteira de Habilitação
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O atendimento acontece de segunda
a sexta, das 9h00 às 17h00.

(desde que contenha foto e números de RG e CPF)
• Certidão de Casamento ou Certidão de União Estável (emitida
em cartório)
• Certidão de Nascimento dos filhos ( menores )
• CPF e RG dos dependentes
(esposo(a) e filhos)
• Termo de tutela ou curatela,
quando for o caso
• Certidão de Óbito do ex-servidor instituidor da pensão
Agilizando o Processo pela
Internet
Para tornar o atendimento mais rápido, você pode atualizar seus dados com o auxílio da Internet. Para
isso, é preciso acessar o portal do
Censo Previdenciário. Informe seu
número de matrícula, CPF e data
de nascimento. Você será redirecionado à página com os seus dados
pessoais: verifique e atualize as informações, preenchendo os campos
em branco, quando for o caso. A
qualquer momento, você pode salvar as alterações e continuar o pre-
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enchimento posteriormente. Mas é
necessário finalizar o cadastro para
efetivar o processo.Ao inserir todos
os dados corretamente, um comprovante de Recadastramento Parcial
fica disponível para impressão. É
IMPORTANTÍSSIMO que o comprovante seja impresso, para que você
ganhe tempo na hora de se apresentar em um dos locais de recadastramento.Finalizada a inserção
dos dados e impresso o comprovante, junte os documentos exigidos e
compareça à Unidade de Atendimento que lhe for mais conveniente.
Não se esqueça de levar o comprovante e de informar ao atendente
que você já realizou o pré-cadastro
pela Internet. Agindo assim, você
terá atendimento preferencial.
Servidores Fora do Distrito
Federal
Para os servidores que moram fora
do Distrito Federal, o recadastramento será realizado obrigatoriamente pela Internet. Basta acessar
o portal do Censo Previdenciário e
atualizar todos os seus dados pessoais ( como descrito no item anterior).Após finalizar o processo,
imprima e ASSINE o comprovante
de Recadastramento Parcial. Este
comprovante deve ser endereçado à Presidência do IPREV/DF –
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Eixo
Monumental S/N, Anexo Palácio
do Buriti, 2º andar, Ala Oeste, CEP
70075-900, Brasília/DF – aos cuidados de: Censo Previdenciário),

juntamente com uma cópia autenticada de cada documento exigido para o recadastramento e uma
foto 3x4 atualizada com data.
Para os servidores aposentados e
pensionistas, é necessária também
uma Escritura Declaratória de Vida
emitida pelo cartório. Tudo deve
ser enviado com aviso de recebimento (AR) dos Correios.
Servidores sem possibilidade de Deslocarem-se às
unidades de Atendimento
Servidores localizados no Distrito
Federal, que por motivo de saúde
não puderem se deslocar a uma
Unidade de Atendimento, deverão
entrar em contato com o seu RH
para solicitar o agendamento de
visita do Censo. Um representante
confirmará a data e horário agendados, de modo a garantir que
todos os documentos necessários
estejam separados para a visita.
Uma Unidade de Atendimento móvel irá até o local onde se encontra
o servidor, para efetivar o Censo.
Atendimento aos Servidores
O atendimento acontece de segunda a sexta, das 9h00 às 17h00.
Idosos, gestantes e portadores de
necessidades especiais terão atendimento preferencial. Servidores
que tenham realizado a atualização de seus dados pelo portal
terão prioridade na digitalização
dos documentos.

Autorizado concurso para
Auditor Tributário do DF
Aprovar esse edital foi uma conquista de todos os auditores da capital
federal que não pouparam esforços para que após quase duas décadas
fosse possível melhorar os benefícios proporcionados por eles a população.
Após 17 anos sem realização
de concurso público para Auditor
Tributário da Capital Federal, depois de muita luta, reivindicações,
reuniões e protestos foi aprovado
e publicado no DODF do último dia
11 de novembro de 2010 o edital
para a sua realização. Podemos
dizer que isso se deu graças ao
empenho ferrenho e trabalho conjunto da Associação dos Auditores
Tributários (AAFIT), do Sindicato
dos Auditores da Receita do Distrito Federal (Sindifisco/DF) e da
Secretaria de Estado de Fazenda
do Distrito Federal (SEF/DF).
O presidente da AAFIT e vice-presidente da Febrafite, Lirando de Azevedo Jacundá, anunciou
jubiloso mais essa conquista da categoria distrital durante a AGO da
Febrafite ocorrida em Gramado
(RS) nos dias 11 e 12 de novembro.
Durante a reunião o presidente da
associação ressaltou “há mais de
um ano estamos de todas as formas tentando aprovar esse edital.
É uma grande vitória para a categoria na capital federal, pois o
último concurso para a carreira foi
realizado há dezessete anos”.
O edital autorizado pela
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal
(Seplag/DF) contempla 50 oportunidades imediatas e formação

de cadastro reserva. A seleção
será organizada pela Fundação
Universa.
Para concorrer é necessário ter diploma de graduação em
qualquer área reconhecida pelo
Ministério da Educação (MEC). A
remuneração inicial para o cargo é de R$ 16.863,98 para uma
jornada de trabalho de 40 horas
semanais.
Como já divulgado anteriormente, os inscritos passarão por
provas objetivas e discursivas, além
de avaliação de títulos. Aprovados
nestas três etapas ainda serão submetidos ao curso de formação, de
caráter eliminatório e classificatório. As duas primeiras fases serão
aplicadas no dia 20 de março de
2011, no turno vespertino.
Serviço: As inscrições começam dia 29 de dezembro e vão
até dia 16 de janeiro, pelo site
www.universa.org.br ou na Central

de Atendimento ao Candidato da
empresa organizadora, que fica
na SGAN 609, módulo A, Asa Norte, Brasília. A taxa de participação
do concurso é de R$ 170.

Parceria entre AAFIT e o GRANCURSOS continua
A AAFIT em parceria com a
empresa GRANCURSOS começou
em junho de 2010 a capacitar candidatos ao concurso público. Agora
com o edital em mãos, os alunos
que fizeram o curso poderão com-

Confira a tabela de preços
Curso

Valor Integral

Valor Promocional
AAFIT

Parcelamento

Complementar

R$ 1.728,00

R$ 1.296,00*

Em até 10x

Integral

R$ 4.880,00

R$ 3.660,00*

Em até 15x

*Valor promocional válido até dia 29/11
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plementá-lo com as matérias
do edital (que não constavam
anteriormente no cronograma
do Grancursos) e os novos alunos poderão iniciar seus estudos. Para as duas modalidades
de cursos haverão descontos
especiais para familiares dos
auditores filiados à AAFIT e
conveniados, bem como, servidores da Secretaria de Estado
de Fazenda e Fiscais de Atividades Urbanas da AGEFIS que
terão o mesmo abatimento no
valor integral do curso. Os cursos iniciarão no próximo dia 29
de novembro de 2010.
O curso preparatório
está oferecendo também uma
pós-graduação lato sensu em
“Gestão Tributária” voltada
para Auditores Tributários do
GDF, os quais têm descontos especiais se associados à AAFIT.
Os alunos terão o certificado
expedido pela UDF ou outra
certificadora credenciada pelo
MEC.
Serviço: Os cursos serão
ministrados na sede da AAFIT
(SHIN CA 11 Lote 10 - Centro de Atividades do Lago
Norte). Você pode obter mais
informações sobre o cursinho
preparatório pelos telefones
3468-5871/1808, com a
Mércia ou pelo site www.grancursos.com.br.
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Retrospectiva
Relembre alguns momentos
marcantes para a aprovação do
Concurso Público
02/07/2009 - Foi assinado
pelo então governador em exercício do DF, Paulo Octávio, a autorização do concurso para preenchimento de 50 vagas.
14/05/2009 – A então empresa vencedora da licitação para
realização do concurso, Cespe, se
recusou a realizar o mesmo, sendo publicado no DODF a dispensa
de licitação, ficando a cargo da
segunda colocada, Fundação Universa, a realização das etapas de
seleção.
17/12/2009 - O secretário de Estado de Fazenda, André
Clemete, recebeu representantes
da AAFIT e do Sindifisco/DF em
reunião para deliberarem sobre
diversos assuntos. Em relação ao
concurso público, o secretário sugeriu a escolha de um representante para acompanhar de perto
todas as decisões que tomadas a
respeito do mesmo, os escolhidos
para assumir essa missão foram o
auditor Ananias Lopes juntamente
com a auditora Maria Inês Copolla
Romancini.
24/08/210 - Auditores tributários protestaram na Câmara
Legislativa do DF pela realização
do concurso público para a carreira. Em fato inédito o presidente da
Casa convidou os representantes
dos Auditores a subirem a mesa diretora e explanarem o problema
aos presentes. Estes expuseram o
déficit atual da categoria que são
de mais de 300 auditores e tam-

bém ressaltaram a possível tentativa do “trem da alegria” na Secretaria de Fazenda, uma vez que
a realização de um novo concurso
estava suspensa na Justiça, a pedido de um grupo de candidatos da
última seleção.
25/08/2010 – representantes dos Auditores Tributários e da
Secretaria de Estado de Fazenda
do DF reuniram-se com a presidente do Tribunal de Contas do Distrito
Federal (TCDF), conselheira Anilcéia Machado, para discutir sobre
ações interpostas naquela casa
questionando o edital para a realização do concurso público para a
carreira. Na ocasião a presidente
do TCDF informou que o problema
encontrado para a não liberação
do Concurso pelo tribunal foi à
contratação direta da Fundação
Universa para a realização dos
tramites do mesmo.
03/11/2010 - Auditores tributários entram em greve por três
dias, pela contratação de novos
profissionais. A greve foi decidida
em assembléia tendo como objetivo pressionar o Tribunal de Contas
do DF (TCDF) a aprovar a realização de um concurso público para
o cargo de auditor, seleção que
não acontece desde 1993. Cerca
de 70 servidores participaram do
ato na sede do tribunal. A categoria afirma que o projeto de lei que
autoriza a realização de concurso
para o preenchimento de 50 vagas
na auditoria tributária dependia
somente da aprovação do TCDF,
esse estava parado no órgão há
cinco meses.

REALIZAÇÃO:

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES
DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

CONGRESSO

ORGANIZAÇÃO:

VIII Nacional e III Internacional

Associação dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo

Administração tributária autônoma,
justiça fiscal e avanços tecnológicos

19 a 22 de junho - Parque Anhembi
São Paulo/SP
APOIO INSTITUCIONAL:

APOIO:

adual do
Est
Pi
au

i

o dos A
iaçã
ud
oc
it
ss

a
nd

ais da
Fa
Fisc
ze
es
or

A

AAFFEPI/PI

AAFIT/DF

AAFRON/RO

AAFTEMA/MA

AAFTTEPE/PE

AFEAP/AP

AFFEAM/AM

AFFEGO/GO

MAPFRE

AFFEMAT/MT

SEGUROS

AFISGUAR/PR

R

AFISGUAR/PR

AFISVEC/RS

AFITES/ES

AFRAFEP/PB

AFRERJ/RJ

ASFEB/BA

ASFEPA/PA

ASFIT/AC

AUDIFAZ/SE

AUDIFISCO/TO

ação dos Aud
oci
ito
ss
A

Associação dos Auditores Fiscais do Tocantins

- A
U

DITECE

Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia

-

AUDITECE/CE

CO-REALIZAÇÃO:

ASFARN/RN

IAF

ar

AUDIFISCO

ASFAL/AL

ado do
o Est
Ce

ASFIT

AFRESP/SP

scais do Te
e Fi
so

od
ur

s
re

á

AFFEMG/MG

FISCOSUL/MS

IAF/BA

FONACATE

