




Prezados associados,
 
Chegamos ao fim de mais um ano de muito 

trabalho. Um ano em que conquistamos pautas rele-
vantes, como a publicação de edital para a realização 
do concurso público para auditor-fiscal da Receita e a 
lei do Pró-Receita, que vai proporcionar desafogo para 
muitos colegas que não atingiram o teto, estão no co-
meço ou nas classes intermediárias, ativos e aposenta-
dos. Aqui, agradecemos Sindifisco-DF, AAFIT, Acate 
e Sinafite pelo empenho e compromisso honrado com 
a categoria, como também o governador Ibaneis e o 
secretário André Clemente. 

Infelizmente, também sofremos duros reveses, 
sendo o principal a aprovação da Reforma da Previ-
dência, desfavorável aos servidores públicos brasilei-
ros e com ameaças de retirada de novas conquistas, 
não obstante a batalha empreendida dentro do Con-
gresso pelas entidades representativas dos servidores, 
como Febrafite, Fonacate etc. E sim: temos consciên-
cia de que a mídia, a maioria dos economistas e par-
te da classe política injustamente jogam sobre todos 
nós toda a responsabilidade pela crise fiscal. É muito 
lamentável que esses segmentos joguem a sociedade 
contra a gente, mas estamos prontos para novas bata-
lhas, pois é cristalino que não é bem assim…

Os governos concedem benefícios fiscais de 
bilhões de reais, desperdiçam recursos incalculáveis, 
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bem como se esquecem da corrupção brutal que assola os 
sonhos dos brasileiros, suga o dinheiro público e quebra o 
país, mas a culpa não é só deles, é só nossa também, é de 
todos nós que assistimos de camarote a esse círculo vicioso 
que só nos faz andar para trás.

Entretanto, não podemos desistir. Por isso, no 
próximo 2020, continuaremos a luta. Aspiramos dias 
melhores para o país e para o nosso povo e avanços no 
crescimento, na redução do desemprego e no combate 
sistemático à corrupção e à sonegação tributária, com 
efetiva participação do fisco local e do dos demais esta-
dos e municípios da federação. Esperamos também que 
haja evolução no sistema educacional e na saúde pública, 
inclusive com a busca da universalização do saneamento 
básico, áreas historicamente esquecidas pelos governos.

A participação de todos no processo de reconstru-
ção do Brasil é independente das nossas ideologias. Não 
podemos caminhar por vias opostas quando nosso objetivo 
é um só: tornar o Brasil em um país melhor. Por isso, não 
desejamos unicamente melhorias para nossa categoria, mas, 
sim, para todos os brasileiros. Que 2020 nos proporcione 
um horizonte melhor. Jamais deixaremos de acreditar e de 
lutar. Vamos?

BOAS FESTAS!
 
Antônio Luiz Barbosa
Presidente da AAFIT
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O calendário de eventos da Asso-
ciação dos Auditores Tributários do DF 
(AAFIT) encerrou-se com chave de ouro. 
A Confraternização de Fim de Ano da as-
sociação, em parceria com o Sindicato dos 
Auditores da Receita do Distrito Federal 
(Sindifisco-DF), reuniu cerca de 400 pes-
soas no Espaço Patricia Buffet, na noite de 
29 de novembro 2019. Além do cardápio 
refinado e diversificado, tradicional nos 
eventos da AAFIT, os convidados pude-
ram curtir a noite ao som da banda Nova 
York, que, com musicalidade, irreverência 
e simpatia, não deixou ninguém parado 
com o melhor das músicas atuais e flash-
-back dos anos 1960-1990.

A deputada federal Celina Leão 
(PP-DF), que prestigiou o evento, refor-
çou o apoio à categoria. “Grata por par-
ticipar desse encontro da família do Fisco 
do DF. Coloco meu gabinete da Câmara 
Federal à disposição de todos vocês, pois 
faço parte da luta dessa importante carrei-
ra”, disse. O senador Izalci Lucas (PSDB-
-DF) também marcou presença e aprovei-
tou para desejar a todos “um Feliz Natal 
e um ano de 2020 repleto de conquistas”.

Em discurso, o presidente da 
AAFIT, Antônio Luiz Barbosa, destacou 
a maior conquista em 2019: “foi um ano 
difícil, mas fechamos com uma grande 
notícia: a realização do concurso público. 
Vamos revitalizar nossa categoria. Agra-

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia e mantenha-se 
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Deputada federal Celina Leão prestigiou o evento

Repertório da Banda Nova York inclui músicas atuais e flash-back dos anos 1960-1990

deço a todos que lutaram e ainda lutam 
por esse certame. Então, vamos comemo-
rar muito!” Além disso, Barbosa agradeceu 
pela presença de todos. “Fico muito feliz 
de ver esse espaço totalmente lotado. Todo 
mundo sorrindo, se divertindo, contando 
histórias. Obrigado por nos presentearem 
com a companhia de todos vocês. Vamos 
aproveitar esse momento”, ressaltou.

Para Rubens Roriz, presiden-
te do Sindifisco-DF e vice-presiden-
te da AAFIT, “essa festa é para todos 
nós, auditores fiscais da Receita do DF. 
Com muito orgulho, fazemos parte des-
sa carreira, uma das mais importantes 
para o Estado exercer o seu papel.” Já o 

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO REÚNE 400 
PESSOAS NO ESPAÇO PATRICIA BUFFET

presidente da Sicoob Credsef, Manoel 
Raimundo Nunes, além de destacar os 
20 anos da cooperativa, cumprimentou 
todos os participantes e desejou boas 
festas. “E que em 2020 possamos estar 
aqui novamente para comemorar mais 
um ano juntos. Contem sempre com a 
Credsef para a realização dos seus so-
nhos”.

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



Durante o encontro, AAFIT, Sindifisco-DF e Sicoob Credsef patrocinaram o sorteio de prêmios para associados. Con-
fira abaixo a lista dos contemplados.

O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. Entre, leia e mantenha-se 
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Os Premiados da Noite

Nº Prêmio     Patrocinador  Sorteado

1º Whisky Red Label   Sindifisco-DF  Jorge Antônio Gonçalves da Silva
2º Vinho     AAFIT   Mauro Viégas
3º Vinho     AAFIT   Divino Pedro da Silva
4º Samsung Galaxy A10   Sindifisco-DF  Maria Lúcia da Cunha Martins
5º Samsung Galaxy A10   Sindifisco-DF  Rosana Rocca do Amaral
6º Tablet 3G Multilaser   Sindifisco-DF  Luiz Gonzaga Theodoro
7º Tablet Mobi Tab    Sicoob Credsef  Francisco Fabiano Portela
8º Perfume Lord    AAFIT   José Vicente Ferreira de Oliveira
9º Kit Beleza    AAFIT   Rudson Domingos Bueno
10º Aparelho de som JBL   AAFIT   Messias da Costa Monteiro Filho
11º Cafeteira 3 em 1    Sicoob Credsef  Francisco Correa Rabello
12º Adega Climatizada Philco 12 garrafas  AAFIT   Edite Antão de Macedo Leal
13º Smart Tv Led Samsung 43’’  Sindifisco-DF  Paulo Roberto Souza de Proença Gomes
14º Smart LG Tv Led 43’’   Sicoob Credsef  Maria Teresa Melo Paz Almeida

SORTEIO DE PRÊMIOS



Veja mais fotos do almoço em nosso site na aba Menu principal/Galeria de fotos (ao lado esquerdo)
Fotos das páginas 4 a 9: Diego Freitas
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Com o intuito de reconhecer e 
valorizar o corpo técnico e administra-
tivo, a Associação dos Auditores Tribu-
tários do DF (AAFIT) e o Sindicato 
dos Auditores da Receita do Distrito 
Federal (Sindifisco-DF) promoveram, 
no último dia 6, um almoço para os 
colaboradores no restaurante Fausto & 
Manoel, localizado no Pontão do Lago 
Sul. Especializado em cozinha regional, 
o ambiente oferece uma vista espetacu-

A Diretoria Executiva da Asso-
ciação dos Auditores Tributários do DF 
(AAFIT) se reuniu, dia 12 de novembro 
de 2019, para discutir acerca do Plano 
de Saúde INAS e da unificação da As-
sociação da Carreira Auditoria Tributá-
ria do DF (Acate-DF) com a AAFIT. 
Além disso, os diretores da associação 
deliberaram sobre a criação do Plano 
Distrital de Educação Fiscal. De acordo 
com o presidente da AAFIT, Antônio 
Luiz Barbosa, “o objetivo é promover 
um plano, dentro das nossas limitações 
orçamentárias, nos mesmos moldes do 
plano da Febrafite, que é reconhecido 
em todo o território nacional e já con-
quistou grande relevância para a so-
ciedade. Nesse sentido, Brasília precisa 
ajudar a desenvolver a educação fiscal 
dos nossos cidadãos, e nós vamos pro-
porcionar a conscientização sobre a im-
portância do tributo por meio do nosso 
prêmio”.

O ex-presidente da AAFIT 
Lirando de Azevedo Jacundá, que co-
ordenou o Prêmio Nacional de Educa-
ção Fiscal (saiba como foi a edição de 
2019 na página 14), será o coordenador 
do modelo distrital. Na ocasião, Lirando 
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lar para o Lago Paranoá, um dos mais 
famosos cartões-postais de Brasília.

O presidente da AAFIT, An-
tônio Luiz Barbosa, disse que ter um 
evento dedicado exclusivamente aos 
colaboradores é uma forma de de-
monstrar o quanto o papel de cada um 
é relevante para o pleno funcionamento 
da associação. “Sem nossos estimados 
companheiros do dia a dia, a AAFIT 

não cumpriria de forma tão elogiosa 
o papel de cuidar dos nossos associa-
dos. Conseguimos formar uma equipe 
só com craques. Tudo flui ágil e corre-
tamente, graças ao empenho de cada 
um no exercício das funções. Por isso, 
é mais do que merecido ter um dia na 
nossa agenda destinado somente à des-
contração dos nossos colaborares, ainda 
mais em um ambiente tão aconchegan-
te como este”, disse.

AAFIT E SINDIFISCO-DF PROMOVEM ALMOÇO PARA 
COLABORADORES

DIRETORIA EXECUTIVA DA AAFIT SE REÚNE PARA DISCUTIR 
TEMAS DE INTERESSE DA ENTIDADE

Colaboradores da AAFIT e do Sindifisco-DF (Diego Freitas)

Plano Distrital de Educação Fiscal foi o assunto principal da reunião (Diego Freitas)

falou do surgimento do prêmio e da ne-
cessidade de engajamento das entidades, 
do governo distrital, da mídia e da socie-
dade para o sucesso da iniciativa. “Com 
a atuação ativa e alinhada desses atores, 

que são fundamentais, iremos construir 
os pilares para um prêmio bem-sucedi-
do”, avaliou. Ao fim da reunião, a asso-
ciação ofereceu um almoço com cardá-
pio regional para os participantes.
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A Câmara Municipal de Arraias 
(TO) homenageou, em 8 de novembro de 
2019, o ex-presidente da AAFIT Lirando 
de Azevedo Jacundá, que nasceu na cida-
de. Na ocasião, houve sessão solene para 
conceder moção de aplausos e congratu-
lações a Lirando pela notoriedade e pelo 
destaque nos cenários distrital e nacional, 
sempre elevando o nome do município 
por onde esteve. Lirando foi o vereador 
mais jovem do Brasil eleito por Arraias, 
em 1976, aos 20 anos. Ele exerceu o cargo 
de 1977 a 1982. 

O plenário do legislativo arraiano 
ficou pequeno devido à quantidade de 

Após mais de duas décadas de 
reivindicações e de longa espera, um 
dos concursos mais esperados fechou 
inscrições em 20 de dezembro de 2019. 
O certame da Secretaria de Fazenda do 
Distrito Federal (Sefaz-DF) oferecerá 
120 vagas: 40 para chamada imediata e 
80 para formação de cadastro reserva. 
As vagas serão destinadas ao provimen-
to do cargo de auditor-fiscal da Recei-
ta, na carreira da auditoria tributária do 
Governo do Distrito Federal (GDF). 
O salário inicial é de R$ 14.970 e pode 
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EX-PRESIDENTE LIRANDO RECEBE HOMENAGEM EM ARRAIAS (TO)

Com informações do Sindifisco-DF

Família, amigos e vereadores prestigiaram homenagem a Lirando (acervo pessoal Lirando de Azevedo Jacundá)

pessoas presentes para prestigiar o con-
terrâneo que ganhou relevância nacional. 
Para os propositores da moção, os verea-
dores Herman Gomes de Almeida (PRB) 
e Josemar Bispo de Assis (PMDB), a 
homenagem expressa a gratidão pelo tra-
balho realizado do auditor-fiscal no DF 
como representante da categoria em nível 
nacional, além da atuação como ex-verea-
dor e filho de Arraias, elevando o municí-
pio junto com a sua trajetória de vida.

Segundo o presidente da Câmara 
Municipal, Wesley Siqueira Braga (PR), 
“Lirando, por onde passou, deixou sua 
marca indelével de retidão, trabalho, deter-

minação e, acima de tudo, amizade”. Para 
o homenageado, “receber essa honrosa ho-
menagem foi extremamente emocionante, 
gratificante e significativa, visto que, além 
de ser na casa do povo, que já integrei, é 
também na minha cidade natal”, disse. Li-
rando ressaltou ainda em discurso de agra-
decimento que “há coisas que são boas por 
um instante; outras, por algum tempo, mas 
só algumas são para sempre. E o que é essa 
homenagem se não o conjunto desses mo-
mentos que ficarão eternizados em minha 
mente. A escola de Arraias e meu manda-
to de vereador foram os meus primeiros 
desafios para me transformar no que sou 
hoje. Obrigado, Arraias!”.

chegar a R$ 22.196,62. As avaliações estão 
previstas para 2 de fevereiro de 2020 (ob-
jetiva) e 12 de abril de 2020 (discursiva). A 
banca organizadora é o Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos (Cebraspe).

O auditor-fiscal da Receita tem 
papel de protagonista no desenvolvimento 
da sociedade, pois contribui diretamente 
com o aumento da arrecadação e o com-
bate à sonegação para que o DF alcance os 
objetivos sociais, políticos e econômicos. 

A necessidade de revitalização da cate-
goria por meio do concurso é demanda 
antiga da AAFIT e do Sindifisco-DF, 
pois desde o último concurso, em 1995, 
muitos auditores se aposentaram, falece-
ram ou deixaram a carreira. Nesse cená-
rio, enquanto o quadro de servidores foi 
reduzido drasticamente, o trabalho tor-
nou-se cada vez mais complexo e volu-
moso, devido ao número cada vez maior 
de empresas em todo o DF, o que deixou 
a capital em um caminho crescente de 
perda de arrecadação.

APÓS MAIS DE 20 ANOS, VEM AÍ O 
CONCURSO PARA AUDITOR-FISCAL 
DA RECEITA DO DF
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O Tribunal Administrativo de 
Recursos Fiscais do Distrito Federal 
(TARF/DF), completou, no mês de 
maio de 2019, 55 anos de criação. O 
TARF é o órgão vinculado à Secreta-
ria de Estado de Economia do Distrito 
Federal (SEEC/DF) responsável pela 
revisão em segunda e última instância 
administrativa das exigências de tri-
butos do DF, assim como de reconhe-
cimento de benefícios fiscais, regimes 
especiais e restituição de impostos.

Tendo em vista a competência 
tributária cumulativa que, nos termos 
do art. 147 do CF/88, o DF possui, 
o que lhe permite instituir tanto os 
impostos estaduais como municipais, 
cabe ao Tribunal julgar processos sujei-
tos à jurisdição contenciosa e voluntá-
ria, que envolvem tanto impostos esta-
duais (ICMS, IPVA e ITCD) quanto 
municipais (ISS, IPTU e ITBI).

José Hable, auditor-f iscal, assessor especial da Assessoria Jurídico-Legislativa, do Gabinete, da Secretaria de Estado 
de Economia do Distrito Federal

O TARF, órgão julgador de 
segunda instância administrativa 
tributária no DF, passou a ter essa 
denominação com a Lei nº 657, 
de 1994, quando era chamado de 
Junta de Recursos Fiscais - JRF. A 
JRF, por sua vez, foi criada pela Lei 
nº 4.191, de 1962, que dispunha 
sobre o Código Tributário do DF, 
e sua instalação ocorreu no dia 14 
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OS 55 ANOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS 
FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL

O TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

(Divulgação TARF)

(Divulgação TARF)

Parabéns ao TARF, uma justa homenagem a todos os seus integrantes, do 
presente e do passado.

de maio de 1964, com a Ata 1ª da 
Sessão de Instalação da JRF.

Nesses 55 anos, o TARF 
teve 23 presidentes e 17 vice-pre-
sidentes. O primeiro presidente da 
egrégia Casa foi Arnaldo Reinert, 
e o vice-presidente, Júlio Cesar 
Santos. Na data comemorativa dos 
55 anos, presidia o TARF o audi-
tor-fiscal José Hable, integrante da 

Carreira de Auditoria Tributária do 
DF, tendo como vice-presidente a 
gerente jurídica do Sistema Fibra 
Ana Cláudia de Macedo, que re-
presenta a Federação das Indústrias 
do DF (Fibra/DF).

O presidente do Tribunal 
é escolhido entre os conselheiros 
representantes do DF; e o vice-
-presidente, entre os conselheiros 
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Por fim, no que se refere ao tempo de julgamento dos processos no TARF, os recursos relacionados à 
jurisdição voluntária (RJV) levam um prazo médio de sete meses. De jurisdição contenciosa, prazo aproximado 
de 15 meses, por recurso.
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TABELA DAS DECISÕES DO TARF/DF NO
PERÍODO DE 2014 A 2018

dos contribuintes, ambos eleitos 
pelos seus pares, para mandato de 
um ano (Lei 4.567/2011, arts. 87 
e 88). O Tribunal é formado por 
duas Câmaras e um Pleno, sendo 
a Primeira Câmara e o Pleno pre-
sidida pelo presidente e a Segunda 
Câmara, pelo vice-presidente.

Com a edição da Lei nº 
4.567/2011, que disciplina o Pro-
cesso Administrativo Fiscal no DF, 
e regulamentada pelo Decreto nº 
33.269/ 2011, o TARF/DF passou 
a ser integrado por 14 Conselhei-
ros efetivos e igual número de su-
plentes, sendo sete representantes 
da Fazenda do DF e sete repre-
sentantes dos contribuintes, todos 
nomeados pelo governador do DF 
para mandato de três anos, admi-
tida uma única recondução (Lei 
4.567/2011, art. 86). 

No início, pela Lei nº 
4.191/1962, a JRF, que antecedeu 
o TARF, era composta por sete 
membros, sendo três representan-

tes dos contribuintes e quatro re-
presentantes da Prefeitura, todos 
nomeados pelo prefeito com man-
dato de três anos (arts. 264/265). 
Com a Lei nº 657/94, revogada 
pela Lei nº 4.567/11, o TARF pas-
sou a ser integrado por dez conse-
lheiros efetivos e igual número de 
suplentes, sendo cinco represen-
tantes da Fazenda do DF e cinco 
representantes dos contribuintes, 
para mandato de três anos, admiti-
da a recondução.

Até essa data festiva, o 
TARF/DF teve 48 conselheiros 
titulares representantes do DF e 
50 suplentes, e 27 conselheiros 
titulares representantes dos con-
tribuintes, com 27 suplentes. E, 
ainda, a Fazenda Pública é repre-
sentada por dois integrantes da 
Carreira de Procurador do DF (Lei 
4.567/2011, art. 91), sendo que nos 
55 anos o Tribunal foi representado 
por 30 procuradores.

Relevante registrar ainda que 

a partir da Lei nº 4.567/11, os re-
presentantes do DF são escolhidos 
dentre servidores integrantes da 
carreira Auditoria Tributária do 
DF, com, no mínimo, cinco anos 
de efetivo exercício, mediante lista 
tríplice resultante de processo sele-
tivo interno (Lei 4.567/2011, art. 
86, § 2º). Quanto aos conselheiros 
representantes dos contribuintes e 
respectivos suplentes, são eles es-
colhidos dentre lista tríplice apre-
sentada pelas entidades represen-
tativas do comércio, da indústria, 
dos proprietários de imóveis, dos 
transportes, das instituições de en-
sino, dos serviços, da comunicação 
e da agricultura (Lei 4.567/2011, 
art. 86, § 1º). 

Nesses 55 anos, o TARF 
julgou aproximadamente 19 mil 
processos, com uma média anual 
de 550 processos. Nessa data havia 
ainda um estoque para julgamento 
de 950 processos, no valor estima-
do de R$ 1,6 bilhão de reais, destes 
93% correspondendo a ICMS.

DECISÕES   2014  2015  2016  2017  2018
Negado Provimento  374  392  329  530  439
Dado Provimento  71  50  52  91  145
Feito Anulado   1  1  4  4  2
Provimento Parcial  17  16  18  29  77
Não Conhecido o Recurso  21  28  42  58  47
Decisão 1ª Inst. Anulada 1  0  3  3  1
Decisão Cameral Anulada 0  0  0  1  0
Total     485  487  448  716  711



O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Na noite de 28 de novembro de 
2019, na sede da Associação dos Agentes 
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo 
(Afresp), na capital paulista, ocorreu a ce-
rimônia que sagrou os vencedores do Prê-
mio Nacional de Educação Fiscal 2019. 
Além dos 19 finalistas das categorias Es-
colas, Instituições, Imprensa e Tecnologia, 
diversas autoridades marcaram presença 

Quem apoia – O Prêmio conta o patrocínio do Banco de Brasília (BRB), do Sindifisco Nacional, da Unafisco Nacional, da Asso-
ciação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip), do Sinafresp, com a parceria da Secretarias da Receita Federal do 
Brasil, do Tesouro Nacional, da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), dos Ministérios da Economia e da Educação, dos 
Grupos Estaduais de Educação Fiscal, da Brascom, entre outras.

Confira quem foram os vencedores da edição
Categoria Escolas:
1º lugar: Escola Estadual Luiz Salgado Lima – Leopoldina (MG)
2º lugar: EMEI João Franciscatto – Santa Maria (RS)
2º lugar: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pão dos Pobres Santo Antônio – Santa Maria (RS)
3º lugar: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Drª Maria Amália Queiroz de Souza – Santarém (PA)

Categoria Instituições:
1º lugar: Universidade Estadual de Maringá (UEM) Maringá (PR)
2º lugar: Prefeitura Municipal e Secretaria de Finanças de Horizonte – Horizonte (CE)

Categoria Imprensa:
1º lugar: Priscila Palma Stadler Corrêa – Rede Paranaense de Comunicação – RPC Maringá (Afiliada Globo no Paraná)
2º lugar: Aline de Oliveira Lima – TV Verdes Mares (Afiliada Globo no Ceará)

Categoria Tecnologia:
1º lugar: Game Brewers – Citizen Adventure – Bruno Dias – São Paulo (SP)
2º lugar: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – São Paulo (SP)
2º lugar: Centro universitário de João Pessoa (UNIPÊ) – João Pessoa (PB)

Os vencedores de 2019 (Wanezza Soares)

AFRESP SEDIA CERIMÔNIA DO PRÊMIO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO FISCAL 2019

Fonte: Aliana Brito (Ascom Afresp), com ajustes Febrafite e AAFIT

no evento. Edição deste ano apresentou 
uma nova categoria na disputa: tecnolo-
gia. O vice-presidente da AAFIT, Rubens 
Roriz, representou a associação no evento.

A oitava edição do Prêmio Nacio-
nal de Educação Fiscal 2019 bateu recorde 
de participações, com inscrições de 331 tra-
balhos de todo o País, o que ratifica, mais 

uma vez, a importância dos tributos para a 
construção de uma sociedade mais justa. A 
qualidade dos projetos apresentados pôde 
ser medida pela dificuldade da comissão 
julgadora na hora de escolher os vence-
dores. Com o alto nível dos trabalhos foi 
necessário, e recompensador para a orga-
nização, premiar dois vencedores para o 2º 
lugar, nas categorias Escolas e Tecnologia.



O site da AAFIT (http://www.aafit.org.br/) está sempre atualizado com notícias do seu interesse. 
Entre, leia e mantenha-se informado sobre tudo que acontece na associação e nas áreas fiscal e tributária.
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Muita gente pode até achar que desconhe-
ce, mas a endodontia é a especialidade responsá-
vel pela prevenção e tratamento das doenças da 
polpa (nervo) do dente, visando manter o ele-
mento dental por mais tempo na cavidade oral. 
Essa especialidade consiste na remoção da polpa 
dental, tecido mole composto por inervações e 
vasos sanguíneos, e na desinfecção das paredes 
do interior da raiz, para que o conduto seja pre-
enchido por material específico. Se o primeiro 
tratamento não for realizado adequadamente, 
formam-se no final das raízes lesões (abcessos), 
tornando-se necessário o retratamento do canal.

São vários os motivos que podem levar 
um dente a precisar de uma endodontia: cáries 
extensas que atingem a polpa, fraturas que en-
volvem o nervo, necrose do nervo dental cau-
sado por bactérias etc. Normalmente, não é 
um tratamento doloroso, porque nos casos de 
dentes com polpa viva, pode-se anestesiar; e nos 
dentes com polpa necrosada (morta), nem há 
essa necessidade. Porém, nas primeiras 48 a 72 
horas após as sessões, é comum que o paciente 
tenha sensibilidade devido à manipulação do 
dente e à anestesia. Após o tratamento, deve-
-se restaurar ou realizar uma prótese e orientar 
o paciente nos cuidados para evitar fratura do 
elemento dental.

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

Dra. Lúcia Helena (OdontoAAFIT)

PARA LEMBRAR...
A OdontoAAFIT oferece assistência 

odontológica de qualidade para associados, 
dependentes e pensionistas. Com mais de 
300 atendimentos por mês nos dois consul-
tórios do Complexo Administrativo da asso-
ciação, os pacientes recebem toda a atenção 
necessária para manter a saúde bucal em dia. 
Os atendimentos ocorrem de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 
17h30. O agendamento pode ser feito pelos 
telefones: (61) 3468-1808 e 3468-1828.

VOCÊ SABE O QUE É
ENDODONTIA?




