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Com a palavra, 
o presidente

editorial

Prezados associados,

O almoço e a missa para homenagear nossas queridas mães con-
seguiram reunir novamente centenas de pessoas em nosso Complexo 
Administrativo e Social. Fiquei muito feliz e com a sensação de dever 
cumprido ao ver gerações e gerações da nossa família aafitiana brincan-
do, conversando, relembrando e celebrando mais esse momento especial 
em nossa história.

Por isso, como presidente dessa grandiosa associação, que é a mi-
nha segunda casa, só posso agradecer a todos os que vieram nos presti-
giar e dizer que estaremos sempre de portas abertas para promover sor-
risos, histórias, reencontros e lembranças em cada um de vocês. Venham 
sempre! Venham celebrar nossas conquistas! A AAFIT é de todos nós!

Obrigado!

Após mais de quatro anos de espera,  o  julgamento  da   Ação    
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4730, que trata do trem da alegria 
na área tributária distrital, finalmente tinha data marcada para acontecer 
no Supremo Tribunal Federal (STF): 16 de junho de 2016. Entretanto, 
como todos leram aqui: TINHA, pois o processo foi retirado da pauta, ou 
seja, está sem previsão de ir a julgamento.

A manobra do ex-governador Agnelo, por meio da Lei Distrital 
nº 4717/2011, de aproveitar servidores originários dos cargos de técnico 
tributário (agente fiscal tributário) e fiscal tributário, inclusive benefician-
do até servidores originários de concurso de nível médio de escolaridade, 
ao cargo de competência plena da área tributária, o de auditor-fiscal da 
Receita, representa afronta ao princípio constitucional republicano do 
concurso público (art. 37, II, CF). Por isso, é fundamental que o Supremo 
Tribunal Federal julgue a ADI 4730 o mais breve possível.

Como bem assinalado pelo procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, aproveitar um servidor público em outro cargo de maior 
competência legal sem que essa trajetória esteja prevista na lei do próprio 
cargo e sem nova aprovação em concurso público específico fere a 
Constituição Federal. Esperamos que essa também seja a posição do STF.

Boa leitura!
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O almoço organizado pela   
Associação dos Auditores Tributá-
rios do Distrito Federal (AAFIT) 
em homenagem às mães reuniu, no 
último dia 29, mais de 200 convida-
dos no Complexo Administrativo 
e Social da entidade. Assim como 
em 2015, houve antes da refeição 
uma missa celebrada pelo padre 
Valdinei de Maria Bicalho Barbo-
sa, da paróquia Nossa Senhora das 
Graças, localizada na Asa Norte, 
acompanhado pelo grupo de canto 
“Toca senhor”.

O presidente da AAFIT,       
Jadson Januário de Almeida, co-
memorou o resultado da confra-
ternização: “mais uma vez, nossa 
diretoria não mediu esforços para 
promover um encontro à altura de 
nossos associados. Os sorrisos e 
o ambiente descontraído foram a 
maior prova de que nossos objeti-
vos foram alcançados. Tenho orgu-
lho de fazer parte de um momento 
tão especial como esse”.

Para o associado Acácio de 
Almeida, “um evento tradicional da 
AAFIT, em homenagem a todas as 
queridas mães que formam a nossa 
família, é também um momento de 
enfatizar o quanto elas são impor-
tantes em nossa vida pelo amor in-
condicional que nos dispensam. Por 
outro lado, é uma ótima oportunida-
de de reencontrarmos antigos colegas, 
que não vemos há muito tempo. Por 
isso, o clima é sempre de satisfação e 
confraternização”. 

O associado José Emetério 
Nunes Neves, diretor Financeiro 
da associação, avaliou positiva-
mente o encontro: “o almoço atingiu 
os objetivos que a AAFIT se propôs, 
pois nós buscamos atender aos pedidos 
de todos os associados: os que quise-
ram, tiveram missa; e os demais tive-
ram a oportunidade de participar de 
todo o encontro, com música ao vivo 
de muito bom gosto e uma refeição 
excelente”.

Já a associada Maria Helena 
Rodrigues Pereira apontou os de-
talhes que fizeram do almoço um 
momento especial: “eu gostei mui-
to da festa. Foi ótima. A consagração 
foi perfeita. Todos os amigos da velha 
guarda se encontrando, se reencon-
trando, rindo, conversando… Não 
podia ser melhor”.

José Emetério ainda mandou 
um recado para quem não veio: “não 
se permita perder o próximo evento que 
a AAFIT prepara para toda a família 
aaf itiana. Com certeza, a maioria do 
pessoal que esteve aqui f icou satisfeita. 
Por isso, venham confraternizar co-
nosco no próximo encontro”.

Para quem participou e quiser 
guardar esse momento em imagens, 
as fotos em alta resolução do almo-
ço já estão disponíveis em nosso site 
na aba Menu principal/Galeria de fo-
tos (ao lado esquerdo). Há a opção 
de baixá-las para seu computador. 
Aproveite.

Padre Valdinei de Maria Bicalho Barbosa celebra missa
em homenagem às mães

Associados e familiares aprovaram o almoço oferecido pela AAFIT



Fotos das páginas 4 a 7: Diego Freitas
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“É uma ótima oportunidade de reencontrarmos antigos colegas, que não vemos 
há muito tempo. Por isso, o clima é sempre de satisfação e confraternização”.

Associado Acácio de Almeida
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“Música ao vivo de muito bom gosto e uma refeição excelente”.
Associado José Emetério Nunes Neves
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Eu gostei muito da festa. Foi ótima. A consagração foi perfeita.”
Associada Maria Helena Rodrigues Pereira
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Os associados Silvio César 
Borges, Marco Antonio Lima Lin-
coln e Roberto José Drummond de 
Andrade Müller concluíram o curso 
de especialização em Modelagem 
Estatística e Dinâmica Economé-
trica e defenderam teses com abor-
dagem de temas tributários de inte-
resse do Fisco Distrital. Realizado 
pela Universidade de Brasília, entre 
setembro de 2015 e maio de 2016, 
o curso, pago integralmente pela Se-

cretaria de Fazenda do Distrito Fe-
deral (SEF/DF), foi dividido em dez 
módulos, nos quais os participantes 
puderam adquirir e trocar conheci-
mentos sobre estatística descritiva e 
amostragem; SCILAB; probabilida-
de e distribuições; estimação e testes 
de significância; economia brasilei-
ra e finanças internacionais; funda-
mentos de economia, modelos eco-
nômicos e princípios econométricos; 
econometria I e II; e dinâmica de 

sistemas e pensamento sistêmico.

Para o associado Lincoln, o 
curso “apresentou técnicas que per-
mitem a análise de amostras de con-
tribuintes, permitindo a segmentação 
de grupos e, portanto, subsidiando 
uma atuação direcionada para um re-
sultado pretendido”. O associado dis-
se que decidiu fazer a especialização 
porque sentiu a necessidade de reci-
clar os conhecimentos sobre o tema. 

AssocIAdos deFendem TrAbAlho 
de FInAlIzAção de curso de 
especIAlIzAção nA unb

“Com o passar do tempo, a demanda por estudos baseados no 
conhecimento científico cresceu, sendo oportuna a oferta de cursos 
dessa natureza”

Marco Antonio  Lima Lincoln



09O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.

CelebrAAFIT  | Maio/Junho de 2016Curso de Especialização

Além disso, revelou que trabalha em 
um setor onde são elaborados estudos 
econômico-tributários, os quais se 
apoiam na Estatística. Assim, “com 
o passar do tempo, a demanda por 
estudos baseados no conhecimento 
científico cresceu, sendo oportuna 
a oferta de cursos dessa natureza”, 
disse. O tema desenvolvido pelo as-
sociado na monografia foi “O impac-
to do Programa Nota Legal sobre a 
arrecadação do ICMS”. Segundo ele, 
a escolha dessa linha de pesquisa se 
deu porque “recentemente passou a 
ser exigida uma avaliação economé-
trica do Programa”. Lincoln ainda 
elogiou a iniciativa da SEF de ofere-
cer aos servidores cursos de capacita-
ção e disse esperar que a secretaria dê 
continuidade a esse benefício, “pois 
servidor capacitado é servidor valo-
rizado”.

Já o associado Müller infor-
mou que decidiu fazer especializa-
ção em Modelagem Estatística e 
Dinâmica Econométrica porque “a 
matéria-prima do trabalho na Surec 
(Subsecretaria da Receita do DF) é 
a informação. A quantidade de da-
dos atualmente disponíveis na Surec 
é extraordinária. Porém, faltam-nos, 
em minha opinião, instrumentos de 
análise desses dados para produzir 
informações relevantes para o tra-
balho aqui desempenhado. E essa 
foi a minha motivação”. Müller es-
colheu o tema “O impacto dos pro-
gramas de recuperação de crédito no 
pagamento espontâneo do IPTU” 
porque trata, de acordo com o asso-
ciado, “de uma política amplamente 

utilizada no Brasil, tanto pela União 
quanto por estados e municípios, sem 
que existam estudos que mostrem a 
ausência de impacto no pagamento 
espontâneo”. Para Müller, “é pensa-
mento corrente na Receita do DF e 
em outras administrações tributárias 
que os efeitos são danosos no longo 
prazo por desestimular o pagamento 
até a data de vencimento”.

Müller ainda destacou as con-
clusões a que chegou após as pesqui-
sas para a produção da monografia: 
“tinha como pressuposto que a reite-
ração de tais programas cria a cultura 
do não pagamento espontâneo. Não 
se chegou a esse resultado. Ao con-
trário, verificou-se que, para o IPTU, 
o programa incentiva a quitação tam-
bém de dívidas recentes. Entretanto, 
os resultados alcançados não podem 
ser considerados conclusivos porque 
o volume de dados com os quais foi 
possível trabalhar não oferece segu-
rança”.

O associado Sílvio Borges que 
na condição de aluno estava ausente 
das salas de aula há 20 anos (como 
professor, Sílvio tem ministrado di-
versos cursos internos de auditoria tri-
butária), ressaltou o que o motivou a 
fazer especialização: “um curso dessa 
magnitude, oferecido por uma insti-
tuição tão prestigiada como a UnB, 
tem o condão de nos modificar, de 
certa maneira”. Acerca do tema, Silvio 
disse que escolheu “A Influência dos 
Parcelamentos Especiais sobre a Arre-
cadação Espontânea do ISSQN, Apu-
ração Normal, no Distrito Federal” por 
considerá-lo relevante, uma vez que é 

“a matéria-prima do trabalho na Surec (Subsecretaria da Receita do 
DF) é a informação. A quantidade de dados atualmente disponíveis 
na Surec é extraordinária. Porém, faltam-nos, em minha opinião, 
instrumentos de análise desses dados para produzir informações 
relevantes para o trabalho aqui desempenhado”

Roberto José Drummond de Andrade Müller

“uma questão que pode afetar a arre-
cadação tributária espontânea no mé-
dio e longo prazo. Os parcelamentos 
especiais são mais conhecidos pelas 
siglas: Refis, Recupera, ICMS em dia, 
dentre outras denominações. Nosso 
trabalho traz contribuição acadêmica, 
solidamente alicerçada, para servir de 
subsídio para a tomada de decisão dos 
gestores, tendo em vista serem, os par-
celamentos especiais, instrumentos de 
gestão pública. A decisão de sua utili-
zação não pode ser alicerçada apenas 
em critérios políticos”. 

Sílvio Borges concluiu com a 
pesquisa que os parcelamentos são 
danosos à arrecadação espontânea 
do ISS em médio e longo prazos, “o 
que nos leva a aconselhar aos gestores 
certa parcimônia no uso de tal instru-
mento de gestão. Ao legislativo, su-
gerimos leis específicas para regular a 
matéria de forma que ela não fique à 
mercê da política apenas”.

“um curso dessa 

magnitude, oferecido 

por uma instituição tão 

prestigiada como a 

UnB, tem o condão de 

nos modificar, de certa 

maneira”

Silvio César Borges
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concurso e TrAnsposIção de cArgos: 
quAndo A políTIcA ATropelA A TécnIcA

Em vários entes federativos, 
a partir de promessas de políticos 
descompromissados com a constitu-
cionalidade de seus atos, cargos dife-
rentes são mesclados por leis impug-
nadas no Supremo Tribunal Federal. 

 
O messianismo eleitoreiro que 

contorna essa prática gera falsas espe-
ranças a muitos servidores que acre-
ditam na legalidade da transposição 
para, logo em seguida, decepciona-
rem-se com a inconstitucionalidade 
reconhecida pelo Poder Judiciário. 

 
Não é apenas no campo mo-

ral que o procedimento causa dano, 
pois não são poucos os casos de cor-

CelebrAAFIT  | Maio/Junho de 2016 Transposição de cargos

Por Rudi Cassel (Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados)

te remuneratório súbito, após vários 
meses ou anos de remuneração ma-
jorada. 

 
Nas hipóteses de mero reposi-

cionamento, o julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 
4303 apresentou as premissas aceitas 
pelo STF, recomendando a manuten-
ção da denominação e das atribuições 
do cargo com a simples alteração de 
nível, o que modificaria o requisito 
de ingresso sem mistura de cargos e, 
consequentemente, concursos diver-
sos.  

 
Apesar desse paradigma, cujo 

acerto ou erro não se discutirá ago-

ra, não são poucas as leis estaduais 
que chegam ao Supremo. Problema 
semelhante ao da ADI 5510 é o da 
ADI 4730 que trata da transposição 
de cargos do fisco distrital, em mo-
delo reconhecidamente inconstitu-
cional. 

 
Nesses momentos, a técnica é 

deixada de lado e quem sofre as con-
sequências é o servidor que acreditou 
no discurso fadado ao fracasso, em 
vez de exigir que seus anseios sejam 
conjugados com a viabilidade cons-
titucional. Sem novo concurso, mila-
gres não acontecem. 

Confira ao lado a íntegra da notícia. 
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JAnoT vAI Ao sTF bArrAr leI esTAduAl que 
promove AgenTe FIscAl pArA AudITor

ATuAl dIreTorIA do sIndIFIsco/dF serÁ reeleITA 
por AclAmAção
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Promover um servidor público 
para cargo mais alto na hierarquia 
sem que essa trajetória esteja prevista 
na carreira e sem aprovação em con-
curso público fere a Constituição. O 
entendimento é do procurador-geral 
da República, Rodrigo Janot, que en-
trou com uma ação direta de incons-
titucionalidade no Supremo Tribunal 
Federal contra duas leis complemen-
tares promulgadas no Paraná. 

 
O procurador-geral da Re-

pública aponta que a LC 92/2002 
efetivou provimento derivado de 

O associado Rubens Roriz da 
Silva, presidente do Sindicato dos 
Auditores da Receita do Distrito 
Federal (Sindifisco/DF), e demais 
integrantes da atual Diretoria do 
sindicato serão reeleitos por acla-
mação. A assembleia geral ordiná-
ria e posse da chapa única “Cons-

“é inconstitucional 
toda modalidade 

de provimento que 
propicie ao servidor 

investir-se, sem 
prévia aprovação 

em concurso 
público destinado 
ao seu provimento, 
em cargo que não 

integra a carreira na 
qual anteriormente 

investido”

cargos públicos, sem nova aprovação 
em concurso público, pois transpôs 
para o cargo de auditor fiscal os ocu-
pantes dos cargos de agente fiscal de 
três classes, com atribuições, grau de 
escolaridade e nível de complexida-
de inferiores. 

 
“A incompatibilidade entre es-

ses cargos e o de auditor fiscal evi-
dencia-se ante a previsão do artigo 
158 da lei, que veda participação 
em processo de promoção a agentes 
transpostos que não comprovarem 
conclusão de curso superior. Des-
ta feita, contudo, configura-se pro-
vimento derivado, pois a alteração 
operada pela Lei Complementar 
92/2002 modificou não só a deno-
minação, como também o nível de 
complexidade e as atribuições dos 
cargos”, frisa. 

 
Segundo Janot, o vício está na 

investidura em novo cargo público 
(auditor fiscal) com atribuições, nível 
de complexidade e escolaridade di-
versos daquele inicialmente ocupado 
pelo servidor e para o qual seria ne-
cessária aprovação em novo concurso 
público. “A investidura, nos moldes 
estabelecidos pelos artigos 156, inci-
sos I a VI e parágrafo 2º, e 157 da Lei 
Complementar 92/2002, deu-se me-
diante ascensão funcional, em afronta 
ao disposto no artigo 37, inciso II, da 
Constituição Federal”, alega. 

 Sobre a LC 131/2010, ele diz 
que reproduziu integralmente as nor-
mas inconstitucionais da legislação 
anterior, revogada, apenas suprimin-
do os termos “transposição” e “en-
quadramento”, os quais foram subs-
tituídos por “denominação”. “Não se 
trata, contudo, de mera modificação 
de denominação de cargos públicos. 
Em verdade, utilizou a LC 131/2010 
do pretexto – ou estratagema – de 
alterar denominação para preservar 
transposições e provimentos deriva-
dos inconstitucionalmente promovi-
dos pela LC 92/2002”, sustenta. 

 
O procurador-geral da Repú-

blica destaca que a Súmula 685 do 
STF prevê que “é inconstitucional 
toda modalidade de provimento que 
propicie ao servidor investir-se, sem 
prévia aprovação em concurso públi-
co destinado ao seu provimento, em 
cargo que não integra a carreira na 
qual anteriormente investido”. 

 
Na ADI 5.510, Janot requer li-

minar para suspender os artigos 150, 
incisos I a VI, e parágrafo 1º, e 156 
da LC 131/2010, e dos artigos 156, 
I a VI, e parágrafo 2º, e 157 da LC 
92/2002, ambas do Paraná. No mé-
rito, pede a declaração de inconstitu-
cionalidade dos dispositivos. 

 
Fonte: Consultor Jurídico

truindo o futuro” serão realizadas 
no próximo dia 30, às 9h, no Com-
plexo Administrativo e Social da 
Associação dos Auditores Tributá-
rios do Distrito Federal (AAFIT).

Rubens Roriz, auditor-fiscal 
da Receita concursado e presiden-

te do Sindifisco-DF desde julho 
de 2012, é natural de Luziânia 
(GO), casado com Sheyla e pai 
de Talita e João Rubens. Roriz é 
formado em Ciências Contábeis, 
Teologia e Direito, pós-graduado 
em Ciências Contábeis e mestre 
em Teologia.



AssocIAdo José hAble é reeleITo presIdenTe 
do TArF

CelebrAAFIT  | Maio/Junho de 2016 Notícias do TARF
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Sebastião Hortêncio e José Hable comandarão o TARF até 2017

O associado José Hable foi ree-
leito presidente do Tribunal Adminis-
trativo de Recursos Fiscais (TARF/
DF), da Secretaria de Fazenda do DF, 
em 1° de junho de 2016. Sebastião 
Hortêncio é o novo vice-presidente. 
Ambos, eleitos entre os conselheiros 
efetivos, terão mandato de um ano. 
Vale lembrar que o presidente do tri-
bunal é escolhido entre os conselhei-
ros representantes do Distrito Federal, 
enquanto que o vice, entre os conse-
lheiros representantes dos contribuin-
tes. 

Hable ressaltou que a princi-
pal missão como presidente reeleito 
é “tornar o TARF cada vez mais res-

peitado e transparente, auxiliando, por 
meio de seus julgados, na construção 
de um Fisco mais preparado e eficien-
te e de uma sociedade mais consciente 
de seus deveres e direitos tributários”.

A escolha e a nomeação da nova 
composição de conselheiros para o 
mandato 2016-2019 já foram publi-
cadas no Diário Oficial do Distrito 
Federal (DODF), e a posse aconteceu 
dia 16 de junho.

O TARF

Segundo o site da Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal (SEF/
DF), o TARF é o órgão vinculado à 

SEF responsável por julgar em segun-
da instância administrativa os proces-
sos tributários.

São processos relacionados a 
autos de infração, notificação de lan-
çamento, de reconhecimento de bene-
fícios fiscais, de autorização de adoção 
de regime especial de interesse do 
contribuinte e de restituição de tribu-
tos.

É composto por 14 conselhei-
ros, sendo sete representantes dos 
contribuintes e sete da Fazenda do 
Distrito Federal, todos nomeados pelo 
governador do Distrito Federal, para 
um mandato de 3 anos.



TArF e oAb/dF reAlIzAm I semInÁrIo nAcIonAl do 
conTencIoso FIscAl
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Seminário contou com a presença de mais de 400 pessoas na OAB/DF

O Tribunal Administrativo de 
Recursos Fiscais (TARF/DF) e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional do Distrito Federal (OAB/
DF) realizaram o I Seminário Na-
cional do Contencioso Administra-
tivo Fiscal de 2ª Instância Estadual 
(Senacof ), nos dias 28 e 29 de abril 
de 2016, na OAB/DF. O encontro 
foi coordenado pelos presidentes do 
TARF, José Hable, e da Comissão de 
Assuntos e Reforma Tributária da 
OAB/DF, Erich Endrillo.

Segundo Hable, o Senacof teve 
por objetivo, além da integração en-
tre os tribunais e conselhos estaduais, 
“divulgar a imagem do TARF/DF e 
propagar conhecimentos e informa-
ções tributárias, com o debate de te-
mas de grande relevância no cenário 
tributário atual, notadamente sobre a 
‘Transparência e celeridade no con-
tencioso tributário’, envolvendo, em 
especial, discussões e aprofundamen-
to de questões ainda tortuosas do di-
reito tributário nacional, relacionadas 

principalmente ao ICMS e ao Pro-
cesso Administrativo Fiscal”.

O seminário foi dividido em 
nove painéis, subdivididos em dez pa-
lestras e duas conferências. Os temas 
discutidos nas palestras foram: pro-
cesso administrativo fiscal; tribunais 
e conselhos administrativos estadu-
ais; institucionalização dos tribunais e 
conselhos administrativos fiscais; tri-
butação no terceiro setor; decadência: 
no lançamento por homologação com 
pagamento antecipado e a Sumula STJ 
555; ICMS na transferência entre esta-
belecimentos do mesmo titular; trans-
parência no contencioso administrativo 
fiscal; E-Processo; aproveitamento de 
crédito de ICMS; e serviços de tele-
comunicações e o ICMS. Os presentes 
ainda participaram de duas conferên-
cias: execução fiscal: crises, possibilida-
des e desafios. A cobrança fiscal admi-
nistrativa; e reflexões sobre o processo 
administrativo fiscal.

Participaram como palestrantes 

e conferencistas: presidente do TARF/
DF, José Hable; conselheiro do CARF 
Henrique Torres; presidente do 
TATE/PE, Marco Antônio Mazzoni; 
procurador de Justiça do MPDFT e 
coordenador do NEPATS José Edu-
ardo Sabo Paes; conselheira do TARF/
DF Cordélia Cerqueira; presidente do 
TAT/SC João Carlos Von Hohen-
dorff; ex-presidente do TIT/SP José 
Paulo Neves; conselheiro do TARF/
DF Rudson Domingos Bueno; con-
selheiro do TARF/DF Carlos Daisuke 
Nakata; ministro do STJ Reynaldo 
Soares da Fonseca; consultor jurídico e 
ex-secretário da Receita Federal Eve-
rardo Maciel, entre outros.

O seminário contou com a 
participação de presidentes e con-
selheiros dos tribunais e conselhos 
administrativos fiscais de todos os 
estados do Brasil. Ao todo, mais de 
400 pessoas estiveram presentes. O 
evento foi gratuito, com certificação 
de 12h/a para aqueles que doaram 
duas latas de leite em pó.
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AberTAs As InscrIções pArA o prêmIo nAcIonAl 
de educAção FIscAl 2016

FebrAFITe promove medIA TrAInIng com Foco 
em comunIcAção em rede pArA dIrIgenTes e 
Assessores de comunIcAção

Estão abertas, até 11 de julho de 
2016, as inscrições para o Prêmio Nacio-
nal de Educação Fiscal, realizado pela Fe-
deração Brasileira de Associações de Fis-
cais de Tributos Estaduais (Febrafite), em 
parceria com a Escola de Administração 
Fazendária (Esaf ).

Em evento promovido pela Fede-
ração Brasileira de Associações de Fis-
cais de Tributos Estaduais (Febrafite), 
o jornalista Leandro Fortes e o diretor 
de criação, Renato Rojas, realizaram um 
curso específico de media training para 
dirigentes e assessores de Comunicação 
das associações filiadas à federação e jor-
nalistas de entidades parceiras. O encon-
tro aconteceu na sede do Fórum Nacio-
nal Permanente de Carreiras de Típicas 
de Estado (Fonacate), em Brasília, dia 18 
de maio de 2016.

O foco do evento foi comunicação 
de rede, com abordagem sobre conceitos, 
aplicação de linguagens, relacionamento 
digital, plataformas multiuso, estratégias 
de divulgação digital e prática de criação 
em comunicação em rede. Leandro For-
tes é o editor da página Be-a-bá Fiscal 
no Facebook. A página é uma ação pa-
trocinada pela Febrafite, Afresp e Affe-
mg, dentro de um esforço conjunto para 
melhorar a visibilidade e a compreen-
são do trabalho do Fisco a partir das 

A premiação é voltada para ações 
que envolvam matérias específicas de 
educação fiscal nas escolas e organizações, 
a discussão sobre a importância social do 
tributo e o acompanhamento da qualida-
de dos gastos públicos no Brasil.

Desde a primeira edição do prê-
mio, em 2012, já foram examinados mais 
de 500 projetos divididos nas categorias 
de pessoas jurídicas: Escolas e Institui-
ções.

“É fundamental para desenvolvi-
mento do país, que o cidadão contribuinte 
saiba interpretar o que dizem os orçamen-
tos públicos, como são geridos e como os re-
cursos neles previstos são aplicados”, afirma 
o presidente da Febrafite, Roberto Kupski. 
Segundo ele, a premiação estimula o “exer-

cício da cidadania por meio da educação 
fiscal” para esclarecer os direitos e os deveres 
do Estado, da sociedade e do contribuinte.

As inscrições podem ser realizadas 
em www.premioeducacaofiscal.com.br.

A festa de premiação está marcada 
para 9 de novembro, em Brasília. Participa-
rão do evento representantes dos dez me-
lhores projetos do ano. Os cinco projetos 
vencedores receberão troféus, certificados e 
premiação em dinheiro no valor de R$ 10 
mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil para os três pri-
meiros colocados na categoria Escolas; e R$ 
10 mil e R$ 5 mil para os dois primeiros 
lugares na categoria Instituições. Também 
será entregue um Certificado de Reconhe-
cimento para todas as iniciativas participan-
tes da edição.

plataformas digitais.

Para Diego 
Freitas, jornalista da 
AAFIT, o encontro 
serviu para trocar in-
formações com pro-
fissionais de outros 
estados sobre a im-
portância da asses-
soria de Comunica-
ção no processo de 
aproximação com os 
diversos públicos-al-
vo envolvidos. “Cada 
entidade tem parti-
cularidades que demandam serviços de 
comunicação específicos. Por isso, valeu 
a pena participar dessa experiência que, 
além de nos enriquecer com conheci-
mentos sobre comunicação em rede, 
promoveu a integração com profissionais 
da minha área de diversas localidades do 
país, cada uma com necessidades e ati-
vidades diferentes, mas todas em busca 
de uma comunicação com identidade, 

clareza e legitimidade”, disse.

Também participaram do treina-
mento jornalistas da Escola de Adminis-
tração Fazendária – Esaf, da Federação 
Nacional do Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco), do Programa Nacional de 
Educação Fiscal e do Fonacate.

O foco do evento foi comunicação de rede

Com informações da Ascom/Febrafite.

Com informações da Ascom/Febrafite.



Dr. Alexandre Pantaleão
Ortodontia

Dr. Carlos Eduardo
Protesista

Dra. Lúcia Helena
Cirurgia

Jaqueline Meira
Auxiliar de Cirurgião Dentista

Margareth Rosana
Auxiliar de Cirurgião Dentista

Dr. Leonardo Melo Guimarães
Endodontia

Dra. Patrícia Rosa Gonçalves
Clínica geral
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você sAbe 
o que é 
perIodonTITe?

conheçA A equIpe odonTo  AAFIT:

Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)

O tema desta edição é periodonti-
te, uma evolução da gengivite que não foi 
tratada. Nessa fase, o osso e os tecidos que 
sustentam os dentes são danificados de 
forma irreversível. Ao redor da gengiva, 
forma-se uma bolsa que avança para den-
tro desta e lá vai ocorrer um acúmulo de 
detritos e placa bacteriana. Se a higiene e 
cuidados não forem adequados, haverá a 
destruição das fibras e dos ossos que sus-
tentam os dentes, fazendo com que eles 
tenham mobilidade (fiquem “moles”).

Quando isso ocorre, a mordida fica 
comprometida. Se não houver um trata-
mento adequado, corre-se o risco de per-
der os dentes. Além disso, pode levar ao 
agravamento de doenças cardíacas e do 
diabetes.

As características da doença são se-
melhantes às da gengivite, ou seja, gengivas 
avermelhadas, inchadas, sensíveis e com 
sangramento, mas na fase da periodontite 
começa a aparecer a retração gengival, que 
nada mais é do que quando o dente tem a 
aparência de ser mais “longo” (as gengivas 
somem!).

Como perceberam, não devemos 
brincar com essa doença. Por isso, para 
evitar o aparecimento ou a progressão dela, 
são necessários bons hábitos de higiene 
bucal, alimentação saudável e acompanha-
mento regular de um profissional da odon-
tologia. Porém, se já possui os sintomas lis-
tados acima, corra para o periodontista e 
cuide da saúde dos seus dentes.

Por hoje, é só. Na próxima edição 
da CelebrAAFIT, falaremos sobre higiene 
bucal. Até lá!

A OdontoAAFIT oferece assistência odontológica de qualidade para associados, de-
pendentes e pensionistas. Com mais de 300 atendimentos por mês nos dois consultórios 
do Complexo Administrativo da associação, os pacientes recebem toda a atenção necessária 
para manter a saúde bucal em dia. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30. 

O agendamento pode ser feito pelos telefones: (61) 3468-1808 e 3468-1828.

pArA lembrAr...




