


Benefícios oferecidos pela AAFIT
Os convênios � rmados pela AAFIT com empresas dos ramos de estética, lazer, turismo e ensino trazem descontos especiais 
para associados e dependentes. Con� ra abaixo os benefícios para você e sua família.
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FILIADA

COM A PALAVRA, 

O PRESIDENTE

Esta edição, assim como todo o País, 
está em clima eleitoral. Dedicamos um 
caderno especial para apresentar aos 
associados um resumo dos encontros 
com os principais candidatos ao GDF 
que a AAFIT promoveu com o Sindi-
� sco/DF, durante todo o mês de setem-
bro, na sede da associação. O objetivo 
das reuniões foi dar oportunidade a 
eles de apresentarem as propostas de 
governo, principalmente no que tange 

à área tributária, e, em contrapartida, 
ouvirem as reivindicações do Fisco, con-
solidadas em uma agenda com os dez 
itens vitais para o fortalecimento da ca-
tegoria. Dessa forma, o novo governador 
já assumirá a cadeira, no dia 1° de janei-
ro de 2015, ciente do que é fundamental 
para dar à carreira o valor e as condições 
necessárias para o desenvolvimento da 
arrecadação tributária e, consequente-
mente, do Distrito Federal.

Jadson Januário de Almeida
Presidente AAFIT

Jadson Januário de Almeida
Presidente AAFIT
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Prezados associados,

A AAFIT continua a caminhada, 
cumprindo o papel que lhe foi atribuído 
pelo estatuto e fazendo história. Hoje, aos 
51 anos de existência, a associação é pa-
rabenizada pelo que já fez e vem fazendo. 
Os 51 anos de luta foram comemorados 
no restaurante Coco Bambu, onde apro-
ximadamente 400 pessoas prestigiaram a 
festa, numa demonstração de que o pa-
pel social conjugado com o prazer está 
latente nos associados. Além do aniver-
sário da nossa associação, não poderia 
deixar de comentar sobre a eleição deste 
ano, principalmente porque esta tem um 
sabor especial para o Fisco do DF, uma 
vez que temos um candidato a deputado 
distrital com chances reais de vitória. E 
não é um candidato qualquer. É o audi-
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tor � scal e associado da AAFIT André 
Clemente, colega que tem no currículo 
cargos importantes de gestão, como se-
cretário de Fazenda, secretário de Pla-
nejamento, presidente do Conselho do 
BRB, secretário do Entorno de Goiás 
etc. Estamos empenhados na campanha 
de Clemente, pois sabemos que a vitória 
dele também será a nossa, uma vez que o 
Fisco distrital � nalmente poderá contar 
com um gabinete que fará eco na Câma-
ra com os assuntos atinentes à carreira 
de auditoria tributária. Por isso, anote aí 
o número do nosso candidato: 14.214. 
Agora, é só votar para fazer a diferença.

Obrigado!



O site da AAFIT (http://www.aafi t.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e na área tributária.04

AAFIT 51 anos: festa reúne mais de 400 pessoas 
no Coco Bambu

Um pouco de história…
A história da AAFIT começou pouco depois da inauguração da 

capital federal, em 21 de agosto de 1963. Nesta data, 34 servido-
res do � sco, na época � scais de Renda e Auxiliares de Fiscalização, 
realizaram uma assembleia geral de constituição da entidade. Elmo 
Tambosi foi eleito o primeiro presidente.

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

O jantar organizado pela Associação dos 
Auditores Tributários dos Distrito Fede-

ral (AAFIT) em homenagem ao aniversário de 
51 anos da entidade e ao mês dos pais reuniu, 
na noite de 28 de agosto de 2014, mais de 400 
associados e convidados no restaurante Coco 
Bambu, localizado no Lago Sul.

O presidente da AAFIT, Jadson Januá-
rio de Almeida, ressaltou que “é sempre muito 
importante realizarmos este tipo de encontro 
entre associados, pensionistas e dependentes 
para promover a interação, pois é neste am-
biente de descontração e descompromisso que 
surgem as oportunidades de nos aproximar-
mos ainda mais das pessoas e conhecê-las me-
lhor”. 

O associado Luiz Gonzaga � eodoro, 
um dos pioneiros da AAFIT, disse que a festa 

As próximas três páginas são dedicadas às fotos da festa. Se você marcou presença, mas não apareceu nesta revista, � -
que tranquilo. Todas as fotogra� as em alta resolução do jantar estão disponíveis em nosso site, na aba Menu principal/Galeria 
de fotos (ao lado esquerdo). Há a opção de baixá-las para seu computador. Aproveite.
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foi de altíssimo nível e muito concorrida. Para 
ele, o evento “é uma grande chance para re-
encontrar os amigos, 
principalmente para 
nós aposentados, que 
agora vivemos lon-
ge um dos outros”. O 
associado Waldemar 
Machado Netto resu-
miu a festa em uma 
palavra: “perfeita”.

Para Jadson, 
“quando vemos essa 
quantidade de pesso-
as presentes no Coco 
Bambu e recebemos 
manifestações elogiosas de nossos colegas, sen-
timos uma grande alegria por sabermos que 
todo o nosso esforço para que essa festa se re-

alize foi reconhecido”. Por isso, “gostei muito 
da festa, e uma das razões principais foi exata-

mente porque 
todas as pesso-
as com quem 
já tive a oportu-
nidade de con-
versar � zeram 
bons elogios”.

Por � m, 
o presidente da 
AAFIT lembra 
que a entida-
de realiza três 
grandes festas 
por ano em da-

tas importantes: Dia das Mães, aniversário da 
associação juntamente com o Dia dos Pais e o 
evento de � m de ano.

“quando vemos essa quantidade 
de pessoas presentes no Coco 

Bambu e recebemos manifesta-
ções elogiosas de nossos colegas, 
sentimos uma grande alegria por 
sabermos que todo o nosso esfor-
ço para que essa festa se realize 

foi reconhecido”
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AAFIT 51 anos: o momento eternizado em imagens...
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Vice-presidente 
da AAFIT comenta 
participação no 1° 
Workshop de 
Monitoramento do 
Simples Nacional

Entrevistamos, nesta edição do Informativo AAFIT, André 
Aguiar Dupin, vice-presidente da AAFIT e auditor � scal con-
cursado da Receita do DF, que vai apresentar um panorama 
do 1° Workshop de Monitoramento do Simples Nacional. 
Promovido pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal 
(SEF/DF), por meio da Subsecretaria da Receita e Núcleo de 
Monitoramento de ME/EPP e em conjunto com o Grupo de 
Trabalho do Simples Nacional da Cotepe (GT-38), o evento, 
realizado no auditório do subsolo da SEF/DF, em 19 de agosto 
de 2014, contou com o patrocínio da AAFIT.
Natural de Brasília, Dupin entrou para o quadro de AFRDF 
em agosto de 2002. Na Secretaria de Fazenda, atuou na As-
sessoria de Desenvolvimento Institucional da Subsecretaria 
da Receita, como assessor e chefe do Núcleo de Planejamento 

AAFIT – Quem participou do 1° 
Workshop de Monitoramento do Sim-
ples Nacional?

AAFIT – Para entendermos melhor qual 
é o propósito do Monitoramento, o se-
nhor pode nos descrever a origem e os 
objetivos do Simples Nacional?

André Dupin – O evento contou com a 
presença de representantes de quase to-
das as secretarias de Estado de Fazenda 
do Brasil, que compõem o GT-38 do 
Simples Nacional, além de representan-
tes da Receita Federal e do CGSN (Con-
selho Gestor do Simples Nacional), to-
talizando aproximadamente cerca de 60 
pessoas. O encontro foi destinado estri-
tamente aos servidores internos das se-
cretarias de Fazenda que trabalham com 
monitoramento e � scalização de contri-
buintes optantes pelo Regime Especial 
Uni� cado de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições devidas pelas Micro-
empresas e Empresas de Pequeno Porte 
- Simples Nacional.

André Dupin – O Regime de Con-
tribuição denominado “Simples Na-
cional” foi criado em Julho/2007, por 
meio da Lei Complementar 123/2006, 
com o objetivo de reduzir e simplificar 
a carga tributária de empresas contri-
buintes enquadradas como microem-
presas (ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP), além de tratar também 
do MEI (microempreendedor indivi-
dual). A Lei Complementar 123/2006 
é na verdade o “Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Peque-
no Porte”, sendo criada para atender ao 
dispositivo constante na Constituição 
Federal, art. 146, que prevê “tratamen-
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Para André Dupin, workshop permitiu conhecer metodolo-
gias de trabalho diferenciadas para as atividades de moni-

toramento, além de indicar melhores meios de monitorar 
contribuintes e minimizar sonegação fi scal

Estratégico e Comunicação. Em seguida, trabalhou na Co-
ordenadoria de Inteligência Fiscal, como chefe do Núcleo de 
Análise e Pesquisa. Passou ainda pelas áreas de Programação 
Fiscal e Núcleo de Monitoramento de Regimes Especiais. 
Nos últimos cinco anos, ocupa o cargo de chefe do Núcleo 
de Monitoramento de Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte - NUMEP (Simples Nacional), vinculada à Gerên-
cia de Monitoramento e Auditorias Especiais (GEMAE), da 
Subsecretaria da Receita do DF. Antes, foi servidor por 13 
anos da Caixa Econômica Federal e ocupou, entre outros, o 
cargo de Consultor de Processos Sênior. André Dupin é ba-
charel em Ciências Contábeis com especialização em Análi-
se de Sistemas e pós-graduado em Tecnologia da Informação 
e Gestão Empreendedora e Competitiva.

to diferenciado e favorecido às micro-
empresas e empresas de pequeno porte”.
A LC 123/2006 prevê para ME e EPP 
diversos temas relacionados à inscri-
ção/baixa, regras de participação em 
licitações públicas, simpli� cação das 
relações trabalhistas, regras de estímu-
lo ao crédito e à capitalização, acesso à 
justiça, tributos e contribuições etc. A 
LC 123/2006, em conjunto com algu-
mas Resoluções do Conselho Gestor do 
Simples Nacional, prevê regras para op-
ção, exclusão, tributação, � scalização, 
arrecadação, cobrança, dívida ativa e 
recolhimento dos impostos e contribui-
ções abrangidos pelos contribuintes op-
tantes pelo Regime do Simples Nacio-
nal. Além disso, é importante frisar que 
o Regime do Simples Nacional prevê o 
recolhimento unificado dos seguintes 
impostos e contribuições:
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AAFIT – Qual é a relevância do monito-
ramento do Simples Nacional no âmbito 
da auditoria tributária?

AAFIT – Como avalia a importância de 
fazer parte de um evento como esse?

AAFIT – Para encerrar, gostaria de fazer 
mais alguma consideração?

AAFIT – O senhor pode informar quais 
foram os temas abordados no workshop?
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André Dupin – Um evento dessa nature-
za proporciona aos participantes conhecer 
metodologias de trabalho diferenciadas 
para as atividades de monitoramento, além 
de permitir aos colegas envolvidos nessas 
atividades “enxergar” melhores meios de 
monitorar contribuintes e minimizar a so-
negação � scal em seu Estado/município. 
É uma ótima oportunidade também para 
compartilhar soluções tecnológicas, como 
está ocorrendo com o Sistema de down-
load automático de arquivos da Receita 
Federal – SISREC, criado por nós aqui em 
Brasília. É um sistema que permite aos usu-

André Dupin – Partindo do pressuposto 
de que o regime do Simples Nacional foi 
criado para atender ao dispositivo consti-
tucional de conceder tratamento tributá-

André Dupin – Em um cenário como o re-
latado na resposta anterior, não é nada fácil 
para as administrações tributárias � scalizar 
um Regime Tributário composto por oito 
tributos/contribuições, com diversas pecu-
liaridades e características de impostos Fe-
derais/Estaduais/Municipais. Daí, entra em 
cena a atividade de MONITORAMENTO. 
A SEF/DF conta atualmente com cerca de 
184 mil contribuintes, dos quais quase 80% 
são contribuintes do Simples Nacional, ou 
seja, 147 mil contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional. Esse percentual costuma 
ser bem parecido para as demais secretarias 
de Fazenda de outros Estados. 

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; 
II - Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;
III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; 
IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS;
V - Contribuição para o PIS/PASEP;
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social;
VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; 
VIII - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS. 

Além da unificação da “cesta de impos-
tos e contribuições” acima, a Lei Com-
plementar prevê o compartilhamento 
integrado das atividades de fiscaliza-

ção, cobrança, dívida ativa e arrecada-
ção entre as administrações tributárias 
da União, Estados e Municípios. Daí 
uma das diversas razões do Simples 

Nacional ser ironicamente chamado 
pelos FISCOS estaduais/municipais 
e também pelos contribuintes como 
“Complexo”.

Com um crescimento cada vez mais expres-
sivo de contribuintes optantes pelo Simples 
Nacional, e por outro lado com um quadro 
reduzido de auditores � scais, a maioria das 
secretarias de Estado de Fazenda tem opta-
do por investir em atividades de monitora-
mento de contribuintes do Simples Nacio-
nal, que é realizada por meio de diversos 
cruzamentos de várias bases de dados, em 
que se buscam indícios claros de sonegação 
� scal. Encontrados esses indícios, a admi-
nistração tributária incentiva o contribuinte 
ao recolhimento espontâneo das divergên-
cias encontradas, evitando assim ações de 
diligências, � scalização e auditorias nessas 
empresas. Quando o contribuinte não efe-
tua o recolhimento ou não atende às noti� -
cações do Fisco, elas são direcionadas para 
Programação Fiscal para inclusão em ati-

André Dupin – O Workshop de Monitora-

Entre os temas abordados, destacamos:
1) Sistema ALERTA (Sistema de Monitoramento da Receita Federal), apresentado pelo auditor � scal da Receita Federal do DF Érico Piredda;
2) Operação Grão de Ouro e Fiscalização do Simples Nacional, apresentado pelo auditor � scal de São Paulo Marcelo Yoshida;
3) Escrituração Digital para o Simples Nacional, apresentado pelo auditor � scal de Pernambuco Marcos Mariano;
4) Monitoramento – Análise dos dados, apresentado pelos auditores � scais de Santa Catarina Júlio Narciso e Luiz Feitoza; e
5) Sistema  de  download  automático  de  arquivos  da  Receita  Federal  (SISREC)  e  Ferramenta  Busines  Intelligence  QlikView, 
     apresentado por  mim.

vidades de auditoria, podendo ainda serem 
excluídas do Regime do Simples Nacional.
Apesar da arrecadação do contribuinte do 
Simples Nacional não representar grande 
peso, comparado aos demais tributos, esse 
contribuinte merece uma atenção especial 
a partir do momento em que encontra-
mos diversas situações de empresas que, 
na verdade, eram “Falsos-Simples Na-
cional” ou “Falsos-MEI”. Tal situação são 
“portas escancaradas” à sonegação � scal 
e à concorrência desleal, que merecem 
tratamento adequado por parte das ad-
ministrações tributárias, haja vista que o 
número de empresas é muito alto, como 
já foi dito anteriormente (cerca de 80% do 
cadastro). Sem as atividades de monitora-
mento, essa tarefa torna-se muito árdua, 
quase impossível.

mento do Simples Nacional teve por objeti-
vo trazer para os participantes as melhores 
práticas existentes atualmente em algumas 

secretarias de Fazenda e na Receita Fede-
ral, no que diz respeito ao monitoramento 
de contribuintes do Simples Nacional.

rio diferenciado, simpli� cado, favoreci-
do e menos oneroso aos contribuintes, 
a atividade de monitoramento tem 
papel ímpar nesse aspecto, pois visa a 
evitar situações que tendem a favorecer 
fraudadores da lei para obter vantagem 
competitiva no mercado, comparativa-
mente àqueles que cumprem pontual-
mente suas obrigações tributárias. Nesse 
contexto, o poder público, que possui 
a responsabilidade de garantir a justa 
competição no mercado, deve identi� -
car as fragilidades no sistema e promo-
ver ações de monitoramento e� cazes 
e e� cientes para coibir as práticas que 
causam esses desequilíbrios.

ários efetuar download de grande quantida-
de de arquivos oriundos da Receita Federal 
dos contribuintes do Simples Nacional, de 
maneira rápida e segura, o que demandava 
anteriormente grande tempo e controles 
manuais. O sistema criado pela SEF/DF 
está sendo solicitado por diversas Secreta-
rias de Estado de Fazenda, bem como pelas 
Secretarias de Finanças dos Municípios.
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André Clemente: o representante 
do Fisco nas eleições distritais 

deste ano

Por André Clemente, auditor fi scal e candidato a deputado distrital

Ninguém se perde no caminho 
de volta para casa...

A vida política nos 
ensina muito: ensina que 

há leis a serem 
respeitadas; parcerias a 
serem feitas; valores a 

serem 
preservados. Nos ensina 

também sobre as 
desigualdades, sobre as 
necessidades públicas, 

sobre as cidades visitadas 
e sobre a 

responsabilidade 
inerente aos cargos 
políticos e cargos 

públicos. Mas há uma 
coisa que serve para a 
política, serve para a 

pro� ssão e serve para a 
vida em geral: 

que ninguém se perde no 
caminho de volta para 

casa. 
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Não se perder no caminho de volta 
para casa significa que, quando pre-
cisamos de forças, de companhia, de 
orientações, buscamos, via de regra, 
aquelas pessoas que foram referências 
em nossas vi-
das e contribu-
íram para nos-
sa formação 
em algum mo-
mento de nos-
sa vida. É mais 
fácil beber 
água em fontes 
conhecidas do 
que em estra-
nhas. Na jor-
nada política, é 
fundamental o 
apoio da famí-
lia e de amigos 
que acumula-
mos ao longo 
de anos. 

E por que bus-
car caminhos 
espinhosos que 
poderiam ser 
evitados, como 
é o caso da opção de candidatar-se a 
cargo político? Cada um é regido por 
motivações diferentes. Umas louvá-
veis, outras não. No meu caso, tive a 
oportunidade de entrar para o servi-
ço público, na Carreira de Auditoria 
Tributária, por meio de concurso aos 
18 anos de idade, e depois novamente 
em novo cargo na mesma carreira aos 
23 anos. Hoje vejo que era um garoto 
e que, talvez, pela pureza e sonhos de 
mudar o mundo e fazer parte de uma 
sociedade justa e igualitária, tenha me 
dedicado tanto. Ocupei os principais 
cargos dentro da Receita e, dentre 
eles, por aproximadamente 8 anos, o 
de chefe do Jurídico e do Legislativo 
da Fazenda Distrital. 

Tive oportunidade de lidar direta-
mente com sete governadores, sen-
do um do estado de Goiás, e ocupar 
diversos cargos de relevância. Sendo 
auditor tributário, ocupei os seguintes 
cargos: secretário de Fazenda; secre-
tário de Planejamento; presidente do 
Conselho do BRB; presidente do Con-
selho da Corretora do BRB; secretário 
do Entorno – GO; e representante do 
Governo de Goiás. 

Sempre amparado na experiência dos 
auditores mais antigos da carreira 
(aposentados ou não) e nos ditames 
maior que disciplinam a atividade 
pública, escrevi, revisei e/ou defendi 

durante lon-
gos anos as 
principais leis 
econômicas e 
fiscais do Dis-
trito Federal, 
resultando em 
equilíbrio de 
contas públi-
cas; atração de 
investimentos, 
geração de em-
pregos, renda e 
arrecadação. 

Atuei, jun-
to com minha 
equipe, em 
ações de inte-
resses das insti-
tuições públicas 
e das carreiras 
típicas de esta-
do e, também, 
das carreiras 

das áreas meio, porque Estado forte 
é aquele que cuida de suas institui-
ções, de suas leis, de seus servidores. 
As instituições e seus servidores são 
os braços do Estado que alcançam, 
permeiam e cuidam de toda a socie-
dade. São exemplos de atuações nesse 
sentido: projetos de estruturação de 
carreiras; re-
composições e 
aumentos sala-
riais de prati-
camente todas 
as carreiras do 
DF; pagamento 
de precatórios; 
operações de 
créditos nacio-
nais e interna-
cionais para 
f inanciamento 
de moderniza-
ção da gestão 
pública e capa-
citação. 

Sempre traba-
lhei e pretendo 
continuar tra-
balhando para 
o fortalecimen-

to das instituições públicas; de seus 
servidores; revisões salariais; capa-
citações; pagamentos de precatórios; 
pagamento de atrasados; concurso 
público; fortalecimento da gestão pú-
blica com ênfase na tecnologia da in-
formação; transparência pública; qua-
lidade do gasto público; valorização 
e tratamento igualitário ao servidor 
que não está na ativa. O aposentado 
é a história viva e a luz que ilumina o 
caminho para o futuro. 

Para financiar essas ações, é funda-
mental o crescimento da economia e 
decorrente aumento do emprego, da 
renda e da arrecadação; porque com a 
arrecadação é que se obtém os recur-
sos necessários para o financiamento 
dos custos administrativos. Além dos 
recursos do Tesouro do Distrito Fede-
ral, auxiliaremos o Poder Executivo 
Distrital na captação de recursos fe-
derais e de operações de crédito inter-
no e externo. 

A crise política, moral e econômica 
que o País inteiro atravessa, em nossa 
opinião, somente poderá ser superada 
com pessoas preparadas e experientes, 
forjadas e testadas na vida pública. A 
situação é grave. A renovação política 
é o primeiro passo. 

Por fim, esse estado igualitário, de-
senvolvimentista e estruturado por 
meio de suas instituições e servidores 
é o único capaz de bem servir ao povo 

e oferecer-lhe qua-
lidade de vida com 
mais segurança, 
saúde, educação, 
emprego, acessibi-
lidade, transporte, 
etc. 

Vamos aguardar os 
próximos dias e ver 
o que teremos nos 
próximos anos. Eu 
acredito no Distrito 
Federal. Eu acredito 
no Brasil. E você? O 
primeiro passo para 
a mudança pode ser 
dado no dia 5 de 
outubro, nas ur-
nas. Vamos fazê-lo 
acontecer? Conto 
com você.

“A crise política, moral 
e econômica que o País 

inteiro atravessa, em 
nossa opinião, somen-
te poderá ser superada 
com pessoas prepara-
das e experientes, for-

jadas e testadas na vida 
pública. A situação 

é grave. A renovação 
política é o primeiro 

passo.”

“Não se perder no cami-
nho de volta para casa 
signi� ca que, quando 

precisamos de forças, de 
companhia, de orienta-
ções, buscamos, via de 

regra, aquelas pessoas que 
foram referências em nos-
sas vidas e contribuíram 
para nossa formação em 

algum momento de nossa 
vida.”
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AAFIT e Sindifi sco/DF entregam agenda de 
reinvindicações do Fisco aos principais 
candidatos ao GDF
Durante o mês de setembro, a Associação dos Au-

ditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) 
e o Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito 
Federal (Sindi� sco/DF) realizaram encontros com 
os principais candidatos ao GDF, na sede da asso-
ciação, para entregar a Agenda de Fortalecimento do 
Fisco Candango para o Desenvolvimento Econômi-
co e Social do Distrito Federal. 

O documento apresenta um panorama da im-
portância do Fisco no DF e detalha as dez principais 
reinvindicações da categoria. Entre elas, realização 
de concurso público, agilização do julgamento da 
ADI 4730, que trata do trem da alegria, equiparação 
salarial ao vencimento da Procuradoria-Geral do 
DF, adicional de periculosidade, implantação da car-
ga horária de 30 horas etc.

Para quem não pôde participar dos encon-
tros, as páginas a seguir trazem um resumo do que 
foi debatido com os candidatos Rodrigo Rollemberg 
(PSB), Luiz Pitiman (PSDB), Jofran Frejat (PR) e 
Toninho do PSOL (PSOL). Vale ressaltar que a or-
dem de apresentação obedece exclusivamente a uma 
linha cronológica das reuniões, ou seja, não indica 
preferências da associação e nem segue pesquisas 
eleitorais. Por � m, é importante frisar que Agnelo 
Queiroz, atual governador e candidato à reeleição 
pelo PT, não aceitou o convite da associação e do sin-
dicato para apresentar suas propostas de governo em 
encontro com a categoria.

1. Realização do concurso público com cem vagas e cadastro de reserva, para o cargo de AFRDF;
2. Agilização do julgamento da ADI 4730 – STF que trata do trem da alegria;
3. Alteração da Lei que institui a grati� cação de titulação para majoração de valores, no patamar de outras categorias do DF;
4. Aumento linear no vencimento básico de 12,71%, para equiparar a PGDF, após janeiro de 2015, visando recomposição remuneratória;
5. Percepção do adicional de periculosidade no percentual de 10% do vencimento básico, conforme prevê o artigo 83 LC 840/2011;
6. Edição da lei especí� ca que efetue a aplicação imediata da contagem de tempo de aposentadoria especial em face da prolação do Man-
dato de Injução;
7. Pagamento de dívidas de exercícios � ndos;
8. Edição de legislação especí� ca que permita a participação nos resultados da arrecadação da receita tributária, extensivo aos aposentados;
9. Implantação da carga horária de 30 horas, a exemplo dos demais servidores do GDF, conforme LC 840/2011; e
10. Implantação de política de treinamento e capacitação com vistas ao aprimoramento dos AFRDF.
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urante o mês de setembro, a Associação dos Au-
ditores Tributários do Distrito Federal (AAFIT) 

e o Sindicato dos Auditores da Receita do Distrito 
Federal (Sindi� sco/DF) realizaram encontros com 
os principais candidatos ao GDF, na sede da asso-
ciação, para entregar a Agenda de Fortalecimento do 
Fisco Candango para o Desenvolvimento Econômi-

O documento apresenta um panorama da im-
portância do Fisco no DF e detalha as dez principais 
reinvindicações da categoria. Entre elas, realização 
de concurso público, agilização do julgamento da 
ADI 4730, que trata do trem da alegria, equiparação 
salarial ao vencimento da Procuradoria-Geral do 
DF, adicional de periculosidade, implantação da car-

Para quem não pôde participar dos encon-
tros, as páginas a seguir trazem um resumo do que 
foi debatido com os candidatos Rodrigo Rollemberg 
(PSB), Luiz Pitiman (PSDB), Jofran Frejat (PR) e 
Toninho do PSOL (PSOL). Vale ressaltar que a or-
dem de apresentação obedece exclusivamente a uma 
linha cronológica das reuniões, ou seja, não indica 
preferências da associação e nem segue pesquisas 
eleitorais. Por � m, é importante frisar que Agnelo 
Queiroz, atual governador e candidato à reeleição 
pelo PT, não aceitou o convite da associação e do sin-
dicato para apresentar suas propostas de governo em 

Os dez tópicos da Agenda de Fortalecimento do Fisco Candango para o Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal:
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Rodrigo Rollemberg (PSB)

No dia 8 de setembro, o vice-presi-
dente da AAFIT, André Luiz Aguiar 

Dupin, e o presidente do Sindi� sco/DF, 
Rubens Roriz, entregaram ao candidato 
a governador do DF Rodrigo Rollemberg 
(PSB) a Agenda de Fortalecimento do 
Fisco Candango para o Desenvolvimento 
Econômico e Social do Distrito Federal.

Na ocasião, André Dupin ressaltou 
a importância de receber um dos princi-
pais candidatos ao GDF para discutir as 
necessidades do Fisco. “Esse encontro é 
vital para apresentarmos a situação atual 
da nossa carreira e como queremos que 
ela � que, até para que o futuro governa-
dor possa cumprir inclusive com a agen-
da que está prometendo para seus eleito-
res”, disse.

Rubens Roriz destacou que a reu-
nião para apresentar aos candidatos os 
anseios do Fisco distrital é uma forma 
de se antecipar aos fatos “para que, num 
eventual governo, eles já conheçam as 
nossas reinvindicações e, caso não as 
cumpra, nós possamos cobrá-las. Esse é 
o nosso papel: fazer política pensando na 
nossa categoria”.

Ao receber a agenda, Rollemberg 

Rodrigo Rollemberg assume compromisso de realizar concurso e chamar aprovados
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assumiu o compromisso de realizar o 
concurso e chamar os aprovados, se elei-
to. “Esse é um tipo de investimento em 
que a relação custo-benefício é extrema-
mente favorável ao Estado”. Além disso, 
o candidato do PSB fez outra promessa: 
“assumo também o compromisso de que 
qualquer medida que tenha impacto na 
arrecadação do GDF será discutida an-
tes com vocês. Nós vamos ouvi-los para 
construirmos juntos a melhor alternativa 
para o Distrito Federal”. O candidato ao 
GDF aproveitou a ocasião para entregar 
o plano de governo ao presidente do Sin-
di� sco/DF.

Também presente à cerimônia, 
a candidata à deputada distrital Celina 
Leão (PDT) reforçou que o grande desa-
� o para 2015 é “colocar essa carreira típi-
ca do estado na função precípua dela, que 
é arrecadar com justiça para que esses re-
cursos cheguem aonde devem chegar, que 
é ao povo do Distrito Federal”. Segundo 
a candidata, “quem vai salvar o GDF de 
uma forma inteligente sem sacri� car os 
empresários é essa categoria aqui, que 
sabe onde pode tributar, sabe onde pode 
gerar receita”. 

Para André Dupin, o governo só 

vai oferecer à população mais escolas, 
hospitais, segurança, viadutos, praças etc. 
com a captação de recursos necessários. 
“E nós entendemos que nossa categoria é 
peça-chave nesse ponto, pois os auditores 
� scais são os que buscam esses recursos 
para o governo, que são revertidos em 
bens para toda a sociedade”. O associado 
Antônio Ribeiro dos Santos complemen-
tou: “investimento no Fisco não é des-
pesa, é investimento. Investir no Fisco é 
investir na nossa cidade”.

A cerimônia de entrega contou 
com a presença da vice-presidente da 
Credsef/DF, Maria Helena Rodrigues 
Pereira, e do representante da Febra� te e 
ex-presidente da AAFIT Antônio Alves 
Nascimento Neto.

Per� l de Rodrigo Rollemberg

Nome: Rodrigo Sobral Rollemberg
Idade: 55 anos (13/07/1959)
Naturalidade: RJ - Rio de Janeiro
Estado Civil: Casado(a)
Ocupação: Senador
Escolaridade: Superior completo
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Luiz Pitiman (PSDB)

No dia 12 de setembro, foi a vez de o 
candidato a governador do DF Luiz 

Pitiman (PSDB) receber, das mãos do 
presidente da AAFIT, Jadson Januário de 
Almeida, e do presidente do Sindi� sco/
DF, Rubens Roriz, a Agenda de Fortale-
cimento do Fisco Candango para o De-
senvolvimento Econômico e Social do 
Distrito Federal.

No encontro, Jadson Januário res-
saltou que o Fisco não teve nos últimos 
anos o reconhecimento merecido, mas a 
categoria é vital “porque busca os recur-
sos necessários para que o governo possa 
se fortalecer mais e transformar essa ar-
recadação em melhorias para toda a so-
ciedade”. Por isso, segundo Jadson, “é im-
portante frisar que nós queremos buscar 
mais recursos. Nós queremos trabalhar, 
mas isso só é possível com a valorização 
e ampliação do quadro de pessoal da nos-
sa categoria, ou seja, com a realização de 
concurso público e convocação dos apro-
vados”.

Rubens Roriz destacou que espera 
que o candidato, caso vença as eleições 
para o GDF, não faça o que o governo atu-
al fez, que foi receber e cancelar o concur-
so. “O que nós queremos é sair daqui com 

Pitiman recebe agenda das mãos de Rubens Roriz

a seguinte certeza: que o senhor, se eleito, 
assuma o compromisso conosco de fazer 
o concurso e nomear os auditores � scais 
da Receita do DF. É isso que nós precisa-
mos. É essa a nossa maior necessidade”.

Após agradecer pelo convite rece-
bido, Luiz Pitiman a� rmou que suas dire-
trizes de governo são bem claras: “Vamos 
fortalecer as carreiras típicas do estado e 
investir em uma gestão pública de quali-
dade com a valorização pro� ssional. Esses 
foram os meus objetivos durante meus 
três anos e meio como deputado federal 
e serão também a partir de 1° de janeiro 
de 2015”. O candidato disse ainda que tem 
uma missão a cumprir como governador: 
“quero deixar um legado para o DF, que 
é o de interromper os vícios, retomar o 
desenvolvimento e fortalecer a gestão 
pública com a valorização das carreiras 
típicas de estado”. Assim, reforça Pitiman, 
“conseguiremos transformar o imposto 
que o cidadão paga, que é caro, em saúde, 
educação, segurança e lazer de qualidade”.

A vice-presidente da Credsef/DF, 
Maria Helena Rodrigues Pereira, e o as-
sociado e ex-secretário geral do PSDB 
Antônio Luiz Barbosa também marcaram 
presença ao evento.

Per� l de Luiz Pitiman

Nome: Luiz Carlos Pietschmann
Idade: 52 anos (30/03/1962)
Naturalidade: PR - Toledo
Estado Civil: Casado(a)
Ocupação: Deputado
Escolaridade: Superior incompleto
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“Vamos fortalecer as car-
reiras típicas do estado e 
investir em uma gestão 

pública de qualidade com 
a valorização pro� ssio-

nal. Esses foram os meus 
objetivos durante meus 
três anos e meio como 

deputado federal e serão 
também a partir de 1° de 

janeiro de 2015”. 
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Jofran Frejat (PR)

Em um jantar realizado em 19 de setembro, 
o presidente da AAFIT, Jadson Januário 

de Almeida, e o presidente do Sindi� sco/DF, 
Rubens Roriz, entregaram ao candidato a go-
vernador do DF Jofran Frejat (PR) a Agenda 
de Fortalecimento do Fisco Candango para 
o Desenvolvimento Econômico e Social do 
Distrito Federal.

O an� trião Jadson Januário frisou 
que as reuniões com os principais candi-
datos ao GDF é uma oportunidade para 
discutir a situação atual e as necessidades 
do Fisco para o próximo governo. “Apesar 
de sermos uma categoria vital no desenvol-
vimento do DF, pois buscamos os recursos 
para o governo transformá-los em melho-
rias para a sociedade, não tivemos o reco-
nhecimento merecido nos últimos anos. 
Não avançamos, mas isso tem que mudar 
em 2015”. Por isso, o presidente comple-
menta, “é importante que todos os aspi-
rantes ao GDF tenham ciência das nossas 
reinvindicações, resumidas nos dez tópicos 
desta agenda”.

Já o candidato ao GDF Jofran Frejat, 
que entrou na disputa ao Buriti após a re-
núncia do ex-governador e candidato José 
Roberto Arruda (PR), a� rmou que a única 
condição que impôs para assumir a cabeça 
da chapa foi a de que Flávia Arruda, esposa 
do ex-governador, fosse a vice, “como prova 

Jadson Januário: “é importante que todos os aspirantes ao GDF tenham ciência das nossas reinvindicações, resumidas nos dez tópicos desta agenda”.

de lealdade e reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido pelo amigo Arruda”. O candi-
dato frisou ainda o motivo de ter retornado 
ao cenário político. “Eu já estava acomoda-
do em casa, não pensava mais em exercer 
qualquer cargo público, mas ouvindo o 
chamado de amigos e vendo o rumo que 
o Distrito Federal está tomando, seria uma 
covardia da minha parte não fazer nada, 
ainda mais sabendo que posso fazer melhor 
pela nossa cidade”. 

Frejat também defendeu o plano de 
governo e falou sobre as propostas para o 
desenvolvimento econômico da capital. Ele 
criticou a quantia destinada a investimen-
tos, que não corresponde a 1% do Orça-
mento. “Atualmente, o DF tem Orçamento 
de R$ 40 bilhões, porém, apenas R$ 300 mi-
lhões foram para investimentos”, disse. Por 
� m, o candidato comentou o seu desempe-
nho nas pesquisas de intenção de voto. “Es-
tou muito satisfeito em ter conseguido, em 
apenas 4 dias de candidatura, o percentual de 
aceitação igual ao do atual governador, que 
está fazendo campanha há quase 4 anos”.

Estiveram presentes também o audi-
tor � scal e associado André Clemente, repre-
sentante do Fisco nas eleições distritais deste 
ano, e os candidatos Gim Argelo (Senado), 
Juracy Tesoura de Ouro (Câmara Federal) e 
Flávia Arruda (vice-governadora).

Per� l de Jofran Frejat

Nome: Jofran Frejat
Idade: 77 anos (19/05/1937)
Naturalidade: PI - Floriano
Estado Civil: Casado(a)
Ocupação: Médico
Escolaridade: Superior completo
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“Atualmente, o DF tem 
Orçamento de R$ 40 bi-
lhões, porém, apenas R$ 
300 milhões foram para 

investimentos. 
Estou muito satisfeito 
em ter conseguido, em 
apenas 4 dias de candi-
datura, o percentual de 

aceitação igual ao do atu-
al governador, que está 
fazendo campanha há 

quase 4 anos”.
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Toninho do PSOL (PSOL)

Na manhã do dia 25 de setembro, o can-
didato a governador do DF Toninho 

do PSOL recebeu a Agenda de Fortaleci-
mento do Fisco Candango para o Desen-
volvimento Econômico e Social do Distrito 
Federal. O presidente da AAFIT, Jadson 
Januário de Almeida, abriu o encontro sa-
lientando que o candidato, se eleito, deverá 
fazer um governo bem-sucedido pelo fato 
de realmente ouvir as pessoas e os segmen-
tos. “Digo isso porque, como o senhor fez 
carreira no serviço público, nunca irá virar 
as costas para os colegas servidores”.

O presidente do Sindi� sco/DF, Ru-
bens Roriz, ressaltou a importância da car-
reira de auditor � scal, “que está envelhecida 
e precisando ser desoxidada”, e reforçou a 
necessidade de renovação do quadro. “Nós 
precisamos que esse concurso seja realmen-
te realizado urgentemente. Isso é vital para 
podermos recuperar a capacidade do Fisco 
de fazer política tributária e evitar o pro-
cesso de falência em que nos encontramos 
hoje”, disse.

Toninho do PSOL disse ser defensor 
do estado democrático e do concurso públi-
co e que nunca apoiou os trens da alegria. 
“Um dos princípios da nossa candidatura é 
que a única forma de ingresso será por meio 

Toninho do PSOL e Maria Lucia Fattorelli recebem agenda elaborada pela AAFIT e pelo Sindifi sco/DF

de concurso público para todas as carreiras 
do Distrito Federal”. Ao receber o docu-
mento, o candidato garantiu: “vou ler com 
muita atenção essa agenda, mas já assumo, 
sem titubear, o compromisso com as ban-
deiras e as reinvindicações que estão levan-
tando. Eu sei que se não houver o fortaleci-
mento do Fisco, o Estado estará na mão da 
iniciativa privada.” Por � m, o postulante ao 
GDF a� rmou que pretende realizar um go-
verno de participação, com controle e ges-
tão da população sobre as ações do Estado: 
“há muitos mecanismos para isso”.

A reunião contou ainda com a audi-
tora � scal da Receita e candidata a deputada 
federal Maria Lucia Fattorelli (PSOL). Na 
ocasião, Fattorelli questionou o alto valor 
da dívida pública, que “vai consumir R$ 1 
trilhão em 2014” e continuar a impedir a 
realização dos direitos sociais no Brasil. “O 
governo oferece generosamente os juros 
mais altos do mundo, mas nega escolas de 
qualidade e hospitais em condições adequa-
das”. A candidata disse ainda que, se eleita, 
defenderá na Câmara a justiça tributária, o 
fortalecimento do Fisco e uma auditoria da 
dívida pública, “a � m de garantir recursos 
necessários para os direitos sociais e cida-
dãos”. Também presente ao evento, Lirando 
de Azevedo Jacundá, vice-presidente da Fe-

Per� l de Toninho do Psol

Nome: Antônio Carlos de Andrade
Idade: 61 anos (04/08/1953)
Naturalidade: MG - Barão de Monte Alto
Estado Civil: Casado(a)
Ocupação: Servidor Público Civil
                     Aposentado
Escolaridade: Superior completo
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 “vou ler com muita aten-
ção essa agenda, mas já 
assumo, sem titubear, o 

compromisso com as ban-
deiras e as reinvindicações 
que estão levantando. Eu 
sei que se não houver o 

fortalecimento do Fisco, 
o Estado estará na mão da 

iniciativa privada.”

bra� te e ex-presidente da AAFIT, a� rmou 
que o atual governo “desvalorizou muito a 
carreira tributária, pois sucateou a Secreta-
ria de Fazenda e ainda fez o trem da alegria”.
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Presidente da AAFIT participa da AGE da 
Febrafi te no Acre

Representantes das associações posam para foto ofi cial do evento

Com informações da Febrafi te

O presidente da AAFIT, Jadson Januário 
de Almeida, participou da Assembleia 

Geral Extraordinária – AGE da Febra� te, 
realizada nos dias 14 e 15 de agosto, em Rio 
Branco (AC). Participaram representantes 
de 22 associações do Fisco estadual brasilei-
ro e a Diretoria da Federação.

O principal ponto da reunião do 
Conselho Deliberativo da Febra� te foi o 
lançamento da campanha para vinculação 
de receitas para Administrações Tributá-
rias, que tem objetivo de vincular impostos 
para as Administrações Tributárias e buscar 
a efetivação desta prerrogativa, disposta no 
inciso IV, do art. 167 da Constituição Fede-
ral. 

O conselho também discutiu sobre a 
participação política do Fisco. Na ocasião, os 
participantes foram informados que direto-
res da Federação, com o apoio de entidades 
estaduais e municipais do Fisco, realizam 
encontros com presidenciáveis para tratar 
de questões como Reforma Tributária, Lei 
Orgânica da Administração Tributária, teto 
remuneratório e Previdência. 

Dentre outros assuntos da pauta da 
AGE, vale ressaltar a entrada da ADI no 
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Novembro é o mês em que se reali-
zam as eleições para a escolha da 

nova diretoria da Associação dos Au-
ditores Tributários do Distrito Federal 
(AAFIT). Segundo o presidente Jadson 
Januário de Almeida, o leque de ativi-
dades desenvolvidas hoje pela AAFIT 
exige do presidente quase que dedicação 
exclusiva. “Sempre foi e será assim. Ad-
ministrar uma entidade dessa grandeza 
sempre exigiu sacrifícios, mas é com ale-
gria e com a sensação do dever cumpri-
do que concluímos mais um mandato à 

frente dessa associação”, ressalta. 

A AAFIT tem no corpo associativo 
pessoas com grande potencial para diri-
gi-la, mas, infelizmente, o que às vezes as 
impede de exercer o cargo são as circuns-
tâncias momentâneas e a inaptidão para 
dedicar grande parte do tempo à catego-
ria. Por isso, o presidente espera que as 
conversas até a hora da escolha da nova 
diretoria apontem o melhor caminho 
para se chegar ao nome que estará à fren-
te da associação nos próximos dois anos.

STF contra dispositivos do PLC 221/2012 
e PLC60/2013, que alteram a Lei Comple-
mentar do Simples Nacional; realização do 
10º Congresso Nacional e 5º Internacional, 
no  Dall’Onder Grande Hotel, em Bento 
Gonçalves (RS), entre 31 de maio e 3 de ju-
nho de 2015; apresentação de matérias de 

interesse do Fisco em tramitação no Con-
gresso Nacional e sobre a terceira edição do 
Prêmio Nacional de Educação Fiscal, no 
qual a premiação acontecerá no dia 18 de 
novembro, em Brasília. 
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OdontoAAFIT: saúde bucal é coisa séria

Cuidar da saúde bucal não é só ques-
tão de estética, mas de saúde. Segun-

do artigo da Sociedade Bene� cente Isra-
elita Brasileira Hospital Albert Einstein, 
o organismo humano funciona como 
uma orquestra: cada órgão cumpre o 
papel de um instrumento. Quando um 
desa� na, o corpo todo pode ser afetado. 
Nessa perspectiva, quando a saúde bucal 
não está em harmonia, as bactérias e os 
fungos naturais dessa região podem se 
proliferar e atingir outros órgãos, como 
o coração e os pulmões, o que pode cau-
sar sérios problemas de saúde. 

A OdontoAAFIT oferece assis-
tência odontológica de qualidade para 
associados, dependentes e pensionistas. 
Com mais de 300 atendimentos por mês 
nos dois consultórios do Complexo Ad-
ministrativo da associação, os pacientes 
recebem toda a atenção necessária para 
manter a saúde bucal em dia. Os aten-
dimentos 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. 

Conheça a equipe 
OdontoAAFIT:

Como nunca é demais 
relembrar: visitas regulares ao 

dentista são sempre 
bem-vindas. A� nal, devemos 

manter a orquestra 
a� nada. Dr. Carlos Eduardo

 Protesista
Dr. Carlos Eduardo

Dra. Lúcia Helena
Dentista

Dr. João Vitor
Edondontista / Cirurgião

Jaqueline Meira
Auxiliar de consultório dentário

Margareth Rosana
Auxiliar de consultório dentário

Dra. Marcele Basso
Implantodentista

Dr. Alexandre Pantaleão
Ortodontista



O site da AAFIT (http://www.aafi t.org.br/) é atualizado todos os dias com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e na área tributária. 19

INFORMATIVO AAFIT  | Outubro de 2014Saúde e bem-estar...

AAfi tness: saúde e bem-estar em um só lugar

A AA� tness possui a estrutura perfeita para associados, 
dependentes e pensionistas se exercitarem ou relaxa-

rem. A realização de atividades físicas regularmente é re-

• Melhora da autoestima e sentimento constante de bem-estar;
• Aumento da energia para as atividades do dia a dia;
• Aumento e manutenção de resistência e força muscular;
• Redução do colesterol ruim;
• Melhora de fl exibilidade e postura;

Entre os benefícios dos exercícios físicos, é importante destacar:

• Redução de risco de doença cardíaca, diabetes, AVC etc.;
• Controle da pressão arterial;
• Redução da depressão e ansiedade;
• ntegração com outras pessoas; e
• Aumento do humor.

comendada para todas as idades, pois, além de reduzir o 
estresse e o risco de doenças crônicas e cardíacas, é um ele-
mento-chave para uma vida mais longa, ativa e saudável.




