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Publicação da Associação 
dos Auditores Tributários 

do Distrito Federal

F I L I A D A

A Secretaria de Fazenda do Distrito Federal 
que a muito vem sendo  alertada sobre a  neces-
sidade da realização do  concurso público para o 
cargo de Auditor Tributário, hoje vive dias de muita 

turbulência, tudo porque tem insistido  em não querer ouvir a voz daqueles que são os 
maiores responsáveis pelo carreamento dos recursos  para os cofres do Governo do Distri-
to Federal e que hoje representam  menos da metade do número de  ocupantes   sugeridos 
para o cargo.  A necessidade da revitalização do concurso para o cargo de Auditor Tri-
butário  que há mais de 18 anos  não é renovado,  vem sendo reiteradamente denunciada  
pelos Sindicato e Associação da categoria às autoridades  governamentais  que insistem 
em não querer reconhecer que a  fragilidade dos recursos humanos deste cargo aumenta 
na medida  em que  aposentadorias são publicadas.  Após  inúmeras manifestações re-
alizadas pelo SINDIFISCO e pela AAFIT na tentativa de sensibilizar a Administração  da 
necessidade da realização do  concurso, em novembro de 2010 o Governo resolveu sair 
da inércia  e  publicar o edital abrindo inscrições para 50 vagas o que imediatamente  
atraiu  inúmeros interessados, mas que  também,  atraiu  inúmeras  ações judiciais oriundas  
de servidores da carreira,  que descontentes, viam na realização do concurso o sepulta-
mento das  esperanças de ascenderem ao cargo  de Auditor Tributário por outra via que 
não o do Concurso Público. Embora nenhuma das ações impetradas contra a realização 
do concurso tenha logrado êxito, os auditores, os concurseiros e toda a sociedade sofreram 
um golpe sem precedente ao serem  surpreendidos com o encaminhamento, à Câmara Le-
gislativa, de um Projeto de Lei  de autoria do Executivo, que prevê a extinção dos cargos 
de Auditor Tributário, Fiscal Tributário e Agente Fiscal Tributário, com o automático apro-
veitamento, de todos, no novo cargo de Auditor Fiscal da Receita,  acabando de vez com 
as esperanças de mais de 11 mil concurseiros inscritos, e que,  construíram seus  projeto de 
vidas sustentados na manifesta vontade do Estado,  quando publicou o edital de abertura 
do certame. O desgaste e a difícil convivência  entre Administração e os servidores  (Audi-
tores Tributários)  que já existia  em razão do notório desinteresse   do  governo em concluir 
o processo de seleção para Auditores através do concurso sofreu um maior acirramento 
com o encaminhamento deste Projeto de Lei à Câmara. A AAFIT que  sempre pautou a sua 
trajetória de vida  na  legalidade, moralidade... e que sempre esteve lado a lado com o 
SINDIFISCO, tanto nos bons como nos momentos de dificuldades,  não tem dúvidas em ser  
também,  parte integrante nesta  luta em defesa dos interesses dos seus associados e da 
sociedade que tem seus direitos ameaçados no momento em que o Governo vira as costas 
para os mais de 11 mil candidatos inscritos no concurso,  no  momento e propõe a extinção 
de  um cargo que a mais de 20 anos nunca foi questionado, no momento em que causa 
insegurança   aos  candidatos à aposentadoria  quanto à necessidade  da sua   perma-
nência por  mais cinco (5) anos no novo cargo e também aos aposentados e pensionistas 
quando lhes é facultado o direito de optar pela permanência ou não na estrutura original.. 
O PL 559 precisa ser retirado e o concurso deve ser realizado.

Palavra do presidente

Jadson Januário de Almeida
PRESIDENTE AAFIT

Só o concurso pacifica
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Por onde anda Jacy?

Baiana, formada em línguas ne-
olatinas, Jacy Adélia, veio morar 
na Capital Federal para exercer 
sua profissão (professora). Após 
lecionar no GDF por 15 anos, Jacy 
prestou concurso para a Secreta-
ria de Fazenda do DF, ingressando 
na carreira de auditoria tributária 
em 1977, na qual permaneceu até 
1992, quando se aposentou.

Dos anos que passou na secre-
taria a associada conta que car-
rega grandes amizades da época 
e que o clima nos corredores da 
SEF/DF sempre foi de muito com-
panheirismo e crescimento. 

Muito dedicada à família e a 
sua terra considerada natal – For-
mosa do Rio Preto (BA) – assim que 
se aposentou cresceu o desejo de 
fazer algo por aquele município 
tão carente. Logo, em 22 de se-
tembro de 1998, criou o Instituto 
Jacy Adélia de Araújo de Fomento 
à Educação, Cultura e Desenvolvi-
mento Social - INFOCUS, toda essa 
iniciativa foi possível após receber 
um dinheiro relativo aos precató-
rios. 

Posteriormente o Instituto cres-
ceu e em 2007, foi doado um ter-

reno, no qual Jacy construiu e equi-
pou a Igreja de Santa Cruz que 
depois foi repassada à Diocese 
de Barreiras/BA. Em seguida foi 
inaugurada a Biblioteca Olegário 
Rodrigues Araújo – homenagem ao 
seu Pai – e o Salão de Múltiplas 
funções (sede do INFOCUS) que 
batizou com o nome de Zélia dos 
Reis Araújo – sua mãe – e por fim 
a Escola de Informática que for-
mou em dezembro de 2010 a sua 
primeira turma de curso básico, 
com 26 alunos, que em sua grande 
maioria já estão empregados, na 
formatura oferecida pelo INFO-
CUS foi oferecido um coffe break, 
bem como a entrega dos certifica-
dos de conclusão do curso. 

Segundo Jacy além do curso de 
computação vários cursos já foram 
oferecidos à comunidade como o 
curso de Pintura em Tecido, e está 
por vir outros cursos na área de 
Capacitação Profissional como o 
de Corte e Costura e também a 
segunda turma do curso básico de 
computação. 

Os livros, computadores e todo 
material do instituto foi obtido 
através de doações. Jacy relem-

bra momentos muito agradáveis 
do INFOCUS “No meu aniversário 
de 80 anos, pedi para que os meus 
amigos me presenteassem com to-
alhas (corpo e rosto). Recebi cerca 
de 300 toalhas levei-as todas para 
Formosa, reuni as famílias carentes 
(que lá são a grande maioria) e as 
doei”.

Ela agradece todo apoio re-
cebido de suas irmãs e do seu so-
brinho Guilherme sem os quais se-
gundo ela “o Instituto não teria se 
concretizado”, e deixa um peque-
no recado aos colegas auditores 
“A cidade na qual funciona o ins-
tituto é um município muito carente, 
se alguém tiver vontade de abra-
çar essa iniciativa comigo e ajudar 
com o que for possível eu e toda 
aquela população ficaremos muito 
gratos”. 

Se você quer ajudar O INFO-
CUS entre em contato com Jacy 
Adélia pelo e-mail jacyadeliade-
araujo@yahoo.com.br ou pelo te-
lefone (61)3233-4841. Conheça 
mais o instituto acessando o site 
www.infocus.org.br.

Onde anda você?
A coluna é um espaço para os 

associados encontrarem seus cole-
gas que mudaram de cidade. Se 
você gostaria de ser encontrado 
ou de encontrar algum amigo as-
sociado da AAFIT, entre em contato 
conosco.

Tel.: (61) 3468-1808 ou im-
prensa@aafit.com.br
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Diretor de Comunicação da AAFIT é homenageado 
durante Copa Fisco Centro Oeste, em Cuiabá/MT

No dia 21 de outubro, o vice-
presidente da FEBRAFITE e também 
diretor de Comunicação da AAFIT, 
Lirando de Azevedo Jacundá, foi 
homenageado pela diretoria da 
AFFEMAT, com seu nome no troféu da 
equipe vencedora da primeira Copa 
Fisco Centro Oeste. A escolha se deu 
segundo Tony Bicudo, presidente da 
entidade matogrossense em virtude 
dos relevantes serviços prestados ao 
fisco estadual/distrital brasileiro por 
Lirando. Nosso vice-presidente signi-
fica trabalho, honradez e dedicação 
a todos nós que buscamos na fede-
ração o apoio para a consecução de 
nossos objetivos, completou Tony.

A competição reuniu equipes re-
presentantes da categoria fiscal do 
Distrito Federal, do Mato Grosso e 
do Mato Grosso do Sul.  No primei-
ro jogo, a equipe de Mato Grosso 
(AFFEMAT) enfrentou a equipe de 
Mato Grosso do Sul (Fiscosul). O jogo 
ficou empatado em 2 x 2. 

No segundo jogo, a equipe do 
Distrito Federal jogou contra Mato 
Grosso e empatou em 3 x 3 depois 
de estar perdendo no primeiro tem-
po por 3x0.

No último jogo da noite, MS go-

leou a equipe do DF por 5 x 0, sa-
grando-se campeã.

Segundo os organizadores da 
competição, esse troféu será transi-
tório, ou seja, a equipe que vencer 
três vezes a copa ficará em defini-
tivo com o mesmo que leva o nome 
do 1° vice-presidente da  FEBRAFITE. 
O troféu do segundo lugar homena-
geou o ex-presidente da Fenafisco e 
atual diretor de Assuntos Parlamen-
tares e Relações Institucionais da en-
tidade, Rogério Macanhão. Segundo 
Lirando de Azevedo Jacundá, é uma 
honra participar e ser homenagea-
do pela competição que visa sobre-
tudo promover a integração entre os 
colegas auditores fiscais do Centro 
Oeste, além de promover a prática 

esportiva. Disse ainda que a home-
nagem se estende a toda Febrafite 
que ao longo dos seus 20 anos disse-
mina a concórdia, a boa convivência 
entre o fisco tendo como foco princi-
pal a valorização da família fiscal e 
como consequência a busca incessan-
te dos recursos para fazer frente as 
necessidades  da sociedade brasilei-
ra, para que a mesma se torne cada 
vez mais justa e solidária.

Os troféus de terceiro e quarto 
lugares homenagearam os senhores 
Otarci Nunes da Rosa (presidente do 
Sinfate) e Étore Zóccoli.Sobrinho (ex-
presidente do Siprotaf). O presiden-
te da AAFIT, Jadson Januário de Al-
meida usou também a palavra para 
agradecer a recepção da AFFEMAT, 
marcando esse momento com a en-
trega de brindes aos anfitriões e a 
todos os outros co-participantes.

Foi ainda entregue a todos os 
atletas e colaboradores uma me-
dalha de participação da primeira 
Copa Fisco Centro Oeste. Após as  
premiações foi oferecido pela dire-
toria executiva um churrasco na sede 
campestre da AFFEMAT, em Cuiabá.

Durante as festividades que con-
tou com a presença do Subsecretá-
rio da Receita, foi lembrado ainda o 
centenário da Secretaria da Fazen-
da do Mato Grosso.

Edson Massi Villalva - Presidente da Fiscosul, Bernardina Jovanil Rocha - Presidente da 
Affemat Saúde, Warley Braga Hildebrand - Capitão da equipe campeã do Fiscosul, Jadson 

Januário de Almeida - Presidente da Aafit, Tony Bicudo Paula Souza - Presidente da 
Affemat, Lirando de Azevedo Jacundá - 1° Vice-Presidente da Febrafite.

Time de Mato Grosso do Sul (FISCOSUL) - Equipe Campeã.
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QUEREM CONFUNDIR A OPINIÃO PÚBLICA PARA JUSTIFICAR O “TREM DA ALEGRIA”

A aposta temerária do 
secretário de Fazenda 

O Secretário de Fazenda, de-
monstrando total falta de compro-
misso com o fortalecimento da ad-
ministração tributária, com o efetivo 
combate à sonegação fiscal e com a 
busca pelo aumento da arrecada-
ção no Distrito Federal, tenta con-
fundir a opinião pública para justi-
ficar o “trem da alegria” que está 
tentando implantar na Secretaria de 
Fazenda.

A proposta de unificação dos 
cargos da Carreira de Auditoria Tri-
butária vem sendo justificada pelo 
secretário com argumentos falacio-
sos de que os três cargos hoje exis-

tentes na carreira têm atribuições 
muito semelhantes, e que para todos 
é exigido o nível superior de escola-
ridade. Parece esquecer que a esco-
laridade é apenas um dos requisitos 
necessários para que alguém possa 
se candidatar a ocupar determina-
do cargo público, mas que a con-
dição “sine qua non” para isso é a 
prévia aprovação no concurso públi-
co, conforme determina o art. 37 da 
Constituição Federal.

Com a argumentação de busca 
da eficiência, o Secretário quer reu-
nir em um único cargo os ocupantes 
dos três cargos atualmente existen-
tes (Auditor Tributário, Fiscal Tributá-
rio e Agente Fiscal Tributário), com 
as atribuições que hoje competem 
ao Auditor Tributário. Em uma em-
presa privada podemos entender 
ser racional e/ou eficiente promover 
um ocupante do cargo de Técnico de 
Contabilidade para Contador, mas 
a administração pública é regida 
por normas específicas. Isso porque o 
cargo público pertence à sociedade, 
e seu ocupante deve ser escolhido 
entre todos os cidadãos interessados 
pela via do concurso público (art. 37, 
II – CF). Assim, consiste em flagrante 
inconstitucionalidade qualquer tenta-
tiva de ampliação de atribuições de 
servidores e unificação, em um mes-
mo cargo, de servidores que fizeram 
concursos para cargos com graus de 
complexidade e até com níveis de 
escolaridade diferentes.

Ressalte-se que, apesar de hoje 
todos os cargos terem requisito de 

curso superior para ingresso, diver-
sos servidores ocupantes dos cargos 
de Fiscal Tributário e todos os atu-
ais ocupantes do cargo de Agente 
Fiscal Tributário prestaram concurso 
quando o nível de escolaridade exi-
gido era o nível médio. De acordo 
com o projeto do Secretário de Fa-
zenda, tais servidores serão alçados 
a cargo de nível superior idêntico 
ao dos Auditores Tributários, sem 
se submeter ao concurso público es-
pecífico para o cargo exigido pela 
Constituição Federal.

Ao analisar a lei do Estado do 
Ceará, que da mesma forma que se 
pretende fazer aqui, e sob o pre-
texto de se buscar maior eficiência e 
racionalidade administrativa, tentou 
implantar um “trem da alegria” por 
meio da unificação de cargos, o Su-
premo Tribunal Federal fulminou tal 
pretensão, conforme ementa trans-
crita abaixo:

“Ementa: Ação Direta de In-
constitucionalidade. Lei do Estado 
do Ceará. Provimento derivado de 
cargos. Inconstitucionalidade. Ofen-
sa ao disposto no art. 37, ii, da cf. 
Ação julgada procedente. i - São 
inconstitucionais os artigos da Lei 
13.778/2006, do Estado do Cea-
rá que, a pretexto de reorganizar 
as carreiras de auditor adjunto do 
tesouro nacional, técnico do tesouro 
estadual e fiscal do tesouro estadu-
al, ensejaram o provimento derivado 
de cargos. ii - Dispositivos legais im-
pugnados que afrontam o comando 
do art. 37, ii, da Constituição Fede-

Jason Henrique Cares
Presidente do Sindicato dos 

Auditores da Receita do Distrito 
Federal - SINDIFISCO-DF
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ral, o qual exige a realização de 
concurso público para provimento 
de cargos na administração estatal. 
iii - Embora sob o rótulo de reestru-
turação da carreira na secretaria da 
fazenda, procedeu-se, na realidade, 
à instituição de cargos públicos, cujo 
provimento deve obedecer aos dita-
mes constitucionais. iv - Ação julgada 
procedente.”

Em relação à própria carreira 
de Auditoria Tributária do DF o Su-
premo Tribunal Federal, ao julgar a 
ADI 1677, vetou a possibilidade de 
Técnicos Tributários (Agentes Fiscais) 
serem aproveitados como Fiscais 
Tributários conforme previsto na Lei 
1626/97. Posteriormente, ao julgar 
a ADI nº 5913-4, que impugnava 
artigos da Lei 2.594/2000, o Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal 
considerou também inconstitucional 
o aproveitamento de Técnicos Tribu-
tários e Fiscais Tributários no recém 
criado cargo de Fiscal da Receita.

Mais recentemente, em 2008, o 
TJDF voltou a se manifestar contrário 
ao enquadramento de Fiscais da Re-
ceita como Auditores Tributários. É o 
que se constata da decisão constan-
te do processo abaixo.

Órgão :CONSELHO ESPECIAL
Classe : MANDADO DE SEGU-

RANÇA
N. Processo : 2005 00 2 

010492-4
Relator Des. : J. J. COSTA 

CARVALHO
DIREITO CONSTITUCIONAL 

E ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO PARA FISCAL DA RECEI-
TA. APROVEITAMENTO EM CAR-
GO DE ATRIBUIÇÕES DIFEREN-
CIADAS. AUDITOR TRIBUTÁRIO. 
IMPOSSIBILIDADE.

Ementa:
Ainda que o cargo para o qual 

os impetrantes prestaram o concur-
so tenha sido extinto, não há direito 
líquido e certo que assegure a pro-
gressão dos aprovados para Fiscal 

da Receita para Auditores Tributá-
rios, sob pena de afronta ao art. 37, 
II, da Constituição Federal, que limita 
a posse em cargo público à aprova-
ção em concurso específico.

Decisão DENEGAR A ORDEM. 
UNÂNIME.

No contexto do relatório o 
Exmo. Senhor Desembargador fez 
ainda a seguinte assertiva:

“Ora, não é simplesmente por-
que o cargo para o qual prestaram 
o concurso foi extinto (Fiscal da Re-
ceita) que os autores podem, sem 
que haja qualquer previsão legal 
nesse sentido, ser alçados ao cargo 
de Auditor Tributário, simplesmente 
sob a alegação de que este seria o 
imediatamente superior dentro da 
carreira. Se assim o fosse, v. g., to-
dos os Agentes da Polícia Civil que 
prestaram concurso público, depois 
que se passou a exigir nível superior 
para o cargo, deveriam ter sido re-
colocados como delegados”.

Com certeza, caso venha a ser 
aprovado, o “trem da alegria can-
dango” não terá melhor sorte e está 
fadado também a ser sumariamente 
anulado pela justiça. Caso se confir-
me, essa absurda “reestruturação de 
carreira” trará prejuízos aos cofres 
públicos quando autos de infração 
vierem a ser declarados nulos por 
terem sido lavrados por agentes in-
competentes sob o aspecto formal. 
Quando isso acontecer, caberá ao 
SINDIFISCO/DF, sem prejuízo da 
atuação de outras instâncias com-
petentes como, por exemplo, o Mi-
nistério Público do Distrito Federal, 
a proposição das medidas judiciais 
cabíveis para responsabilizar pesso-
almente os autores desse verdadeiro 
atentado contra a administração tri-
butária do Distrito Federal.

Por fim, não se pode deixar 
de chamar atenção para algumas 
inverdades contidas na versão que 
vem sendo apresentada na im-
prensa pelo Secretário de Fazen-

da e pelos defensores do “trem 
da alegria”. A primeira mentira 
refere-se à alegação de que o 
universo de contribuintes do Distri-
to Federal, cuja fiscalização é de 
competência exclusiva dos audi-
tores, corresponde apenas a 2%, 
que seriam os contribuintes excluí-
dos do Simples Nacional, com fa-
turamento anual superior a R$ 3,6 
milhões. Na realidade, o limite do 
supersimples em vigor atualmente 
é de R$ 2,4 milhões, estando em 
discussão no Senado a propos-
ta para sua elevação. De mais a 
mais, pareceria no mínimo irracio-
nal que o Secretário se empenhas-
se tanto em rasgar a Constituição e 
promover o famigerado “trem da 
alegria” para ampliar em apenas 
2% o conjunto de contribuintes que 
os atuais fiscais tributários e Agen-
tes fiscais tributários ficariam auto-
rizados a fiscalizar. Acrescente-se 
que as empresas enquadradas no 
regime normal de apuração, cuja 
fiscalização está restrita aos Au-
ditores Tributários, respondem por 
mais de 90% (noventa por cento) 
da arrecadação.

A segunda mentira consiste na 
declaração de que o projeto apre-
sentado não terá qualquer impacto 
financeiro. Isso é absolutamente fal-
so, pois, caso o “trem da alegria” 
prospere, os Fiscais tributários e os 
Agentes Fiscais tributários terão re-
ajustes anuais a partir de 2012 por 
força da progressão funcional pre-
vista no parágrafo único do artigo 
16. Desta forma, para cumprir exi-
gência da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - LRF, o Secretário tem a obri-
gação de apresentar as informações 
relativas ao impacto orçamentário-
financeiro do projeto de lei, pois o 
artigo 16, inciso I, da LRF prevê que 
a estimativa do impacto deve ser 
feita em relação ao exercício que a 
lei entrar em vigor e aos dois exercí-
cios subseqüentes.
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Auditores entregam cargos de chefia 

Buzinaço na Praça do Buriti

Aproximadamente 50 Audi-
tores Tributários entregaram, no 
dia 20 de setembro, seus cargos 
comissionados, ao Secretário da 
pasta. A entrega dos cargos foi 
feita simbolicamente através de 

Mobilização
Diga não ao Trem da Alegria

um abaixo-assinado que o audi-
tor tributário Rossini Dias fez ao 
representante do Secretário de 
Fazenda, Estevão Caputo e Oli-
veira. 

Os auditores tributários do 

Distrito Federal encontram-se em 
luta contra Projeto de lei do Exe-
cutivo que pretende unificar os 
três cargos da Receita: auditores, 
fiscais e agentes tributários, sem 
concurso público. 

O representante dos comis-
sionados (Rossini Dias) manifes-
tou durante a entrega solene sua 
grande indignação, ressaltando 
“Este é o pior golpe que pode-
ríamos receber da SEF/DF. Não 
podemos deixar isso acontecer 
sem demonstrar nossa total desa-
provação a esta medida inconsti-
tucional”, afirmou Rossini.

Dando continuidade a mobi-
lização contra o trem da alegria 
na SEF/DF, munidos de faixas, cor-
netas e apitos os Auditores Tributá-
rios do DF juntamente com os con-
curseiros promoveram no dia 26 
de setembro uma manifestação em 
frente ao Palácio do Buriti. 

O ato de protesto, que vem 
sendo realizado há cerca de um mês, 
é contra o Projeto de Lei que foi en-
caminhado para apreciação da Câ-
mara Legislativa do Distrito Federal, 
estabelecendo a TRANSPOSIÇÃO 
DE CARGOS, o qual transformaria 
fiscais tributários e agentes fiscais, 
num total de 360 pessoas, em AUDI-
TORES TRIBUTÁRIOS sem concurso. A 
transposição desses servidores fere 
o art 37, II, da Constituição Federal, 
bem como o art 19, II, da Lei Orgâ-
nica Distrital.

Vestindo camisas pretas com 
os seguintes dizeres “Diga não ao 
trem da alegria” os manifestantes 
pediam aos motoristas que pas-
savam pelo local que buzinassem 
contra a corrupção e o apadri-
nhamento político, o que fez ecoar 
um forte som de buzinas em pleno 
Eixo Monumental.

Para o presidente da AAFIT, 
Jadson Januário de Almeida, as 

autoridades competentes precisam 
tomar providências cabíveis para 
impedir mais essa medida incons-
titucional: “A transposição de car-
gos é totalmente inadmissível, é um 
desrespeito aos concurseiros que 
estão há mais de 1 ano estudando. 
Essa iniciativa do GDF só irá preju-
dicar a carreira, que já está total-
mente desgastada, bem como toda 
a sociedade”, ressaltou.
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Entenda o caso:

Concurso Público

 Ilegalidade

Posicionamento da AAFIT

A Lei nº 33/1989 criou a 
carreira de auditoria tributária 
do DF. À época, ela era composta 
por dois cargos de nível médio — 
de fiscais e técnicos tributários — 

O Governo do Distrito Fe-
deral, ao insistir no trem da ale-
gria, está ignorando decisão do 
Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, que já considerou in-

constitucional a unificação desses 
cargos. Está também atropelan-
do decisão do Supremo Tribunal 
Federal que vetou lei local, que 
nivelava dois desses cargos de 

nível médio, e ainda finge des-
conhecer parecer da sua própria 
Procuradoria Geral, contrário a 
tal transposição.

Ciente da abrangência do 
Projeto de Lei enviado pelo Go-
vernador, Agnelo Queiróz, a Câ-
mara Legislativa do DF, o presi-
dente da AAFIT, Jadson Januário 
de Almeida reuniu na tarde do 
dia 28 de setembro sua Diretoria 
Executiva e seus Conselhos a fim 
de fazer uma avaliação do proje-

to bem como o seu reflexo na enti-
dade (AAFIT).

O presidente da associação 
apresentou aos presentes a pauta 
da reunião, ressaltando “Esse pro-
jeto foi elaborado por debaixo 
dos panos sem nenhuma discussão 
com as entidades representativas 
da Classe dos auditores. Eu, as-

sim como a entidade, somos ter-
minantemente contra o projeto e 
a forma como foi encaminhado à 
Câmara.” 

Os Diretores e Conselheiros 
presentes se posicionaram total-
mente contrários a TRANSPOSI-
ÇÃO DE CARGOS sem concurso 
público e ao projeto.

Há 18 anos não é realizado 
concurso para o cargo de Auditor 
Tributário do Distrito Federal. Em 
julho de 2009 foi autorizada a 
realização do certame pelo então 
governador em exercício, Paulo 
Octávio. 

Há quase um ano do lança-
mento do primeiro Edital, vários 

impedimentos vêm sendo interpos-
tos para a realização do certa-
me. No último dia 23 de agosto 
o Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, reuniu-se em plenária 
para julgar o mérito do Processo 
nº 16.176/2010, que trata den-
tre outras questões da legalidade 
do Concurso Público para o Cargo 

de Auditor Tributário do DF. Aten-
dendo pleito dos autores do Pro-
cesso, o plenário concedeu que um 
de seus autores fizesse uma sus-
tentação oral acerca do Processo 
em questão. Iniciada a sessão no 
TCDF, a Presidente da Plenária, 
concedeu 30 minutos, para a fala 
do Fiscal Tributário  ROBERTO IM-
BROSIO OLIVEIRA. Após sua sus-
tentação, o Conselheiro Relator 
do Processo, Dr. INÁCIO MAGA-
LHAES, decidiu por sobrestar a 
votação do referido pleito, haja 
vista existir recentemente uma li-
minar concedida pela 6ª Vara de 
Fazenda Pública do DF, Processo 
nº 2010.01.1.214507-0, em que 
determina à Fundação UNIVERSA 
a suspensão imediata das inscri-
ções para o referido concurso.

e um de nível superior — de au-
ditor. A Lei nº 2.338/99 passou a 
cobrar diploma de nível superior 
para todos os cargos. Em 2001, 
no último concurso para fiscal, fo-

ram abertas 200 vagas para can-
didatos com ensino superior. Atu-
almente, trabalham na Secretaria 
de Fazenda 193 auditores e cer-
ca de 360 fiscais e agentes.
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No último dia 06 de outubro os   
auditores tributários, fiscais tributá-
rios, agentes tributários, concursei-
ros e também o Secretário de Fa-
zenda do DF, Valdir Moysés Simão, 
estiveram no plenário da Câmara 
Legislativa do DF discutindo o pro-
jeto de lei 559/2011 que trata da 
unificação dos cargos  dentro da 
SEF/DF. Com as galerias lotadas de 
manifestantes que ordeiramente exi-
biam faixas denunciando o projeto 
como sendo um TREM DA ALEGRIA, 
a sessão especial para discussão da 
matéria teve seu início precedida de 
um protesto ainda no pátio externo 
da CLDF no momento em que os se-
guranças da casa não permitiam o 
acesso dos  concurseiros às pendên-
cias da Câmara para acompanha-
rem a sessão.

 Os   Auditores tiveram seu ponto 
alto durante a sessão quando o  Pre-
sidente do SINDIFISCO/DF, Jason 
Henrique Cares,  fez um breve histó-
rico das razões que levaram a clas-
se dos auditores manterem aquela 

Audiência Pública debate 
projeto de lei 559/2011

mobilização e em seguida passou 
a palavra para o filiado Wilson de 
Paula que com muita propriedade 
fez uma explanação muito bem fun-
damentada e enriquecida com  exi-
bição de  slides, fazendo um retros-
pecto da Carreira para deixar bem 
clara a importância da categoria 
para o adequado funcionamento 
da SEF/DF. O presidente do SINDI-
FISCO/DF não poupou argumentos 
para denunciar a sua insatisfação 
ao projeto e questionou a constitu-

cionalidade do mesmo lembrando 
que várias tentativas de unifica-
ção da carreira já foram tentadas 
e todas derrubadas pelo Tribunal 
de Justiça do DF e pelo Supremo 
Tribunal Federal, acompanhando o 
posicionamento contrário da Procu-
radoria Geral do DF que indica a 
inconstitucionalidade do projeto. 

O representante dos concur-
seiros, Daniel Cayres, informou 
que “A transposição de cargos é 
inconstitucional, e quem  perde 
com a aprovação desse projeto 
é toda a sociedade. Estou aqui 
defendendo o interesse de 11 
mil pessoas que se inscreveram 
para realizar o concurso”. 

Após ouvir os representantes de 
todos os segmentos, os Deputados 
Distritais se mostraram favoráveis 
a realização do certame e ao final 
da sessão, o presidente da CLDF, 
deputado Cabo Patrício, garantiu 
que a Casa não irá ceder a pres-
sões e  convocará a Procuradoria 
Geral e o STF para explicarem a 
constitucionalidade ou não do pro-
jeto 559/2011.
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Concurseira Desabafa 
sobre o concurso no DF 
em Audiência Pública

É muito doloroso ver meu proje-
to de vida desmoronando na minha 
frente. Há um ano atrás era recém 
casada, tinha um bom emprego e 
estava para cursar o meu último 
ano de faculdade de Direito, (se-
gunda graduação). Planejávamos 
ter filhos assim que me formasse.

Então surgiu esse edital, dia 11 
de novembro de 2010. Confesso 
que já vinha pensado há algum 
tempo em estudar para concursos 
públicos, mas tinha um emprego 
que pagava bem e seria complica-
do conciliar trabalho, estudos e fa-
culdade. Mas quando pus os olhos 
naquele edital para o cargo de 
Auditor Tributário, enxerguei a pos-
sibilidade de ter uma vida tranquila 
e estável (coisas muito importantes 
para uma futura mamãe!), com um 
salário ainda maior. A quantidade 
de matérias assustava: 19 discipli-
nas diferentes… grande parte do 

conteúdo eu nunca havia visto na 
vida. Refleti bastante e conversei 
com o meu marido. Decidimos jun-
tos que valeria a pena largar tudo 
pra estudar em tempo integral. 
Apertaríamos os cintos e ele tra-
balharia por nós dois, seguraria as 
pontas até 20 de março, data em 
que ocorreria a prova. Desde en-
tão, passei a estudar de 12 a 14 
horas por dia, sem fins-de semana, 
viagens, cinema. Decidi que, se ha-
víamos tomado essa decisão, teria 
que fazer valer a pena.

Disso tudo, já se passou quase 
um ano. Vi meu concurso por diver-
sas vezes ser adiado, suspenso… 
sem entender muito bem o propósi-
to de tudo aquilo. O TCDF e o TJDFT 
chegaram até mesmo a dar ordens 
para que o concurso fosse liberado 
mas nada era feito. De repente, 
tudo ficou claro: descobri que havia 
um PL que, a pretexto de “reestru-

turar” uma carreira, passaria cerca 
de 350 fiscais e agentes fiscais, em 
grande parte concursados de nível 
médio, para o cargo de auditor, de 
nível superior. Era por isso que o 
meu concurso estava parado! Para 
que outras pessoas pudessem ocu-
par todas as suas vagas sem preci-
sar enfrentar o mesmo concurso que 
eu…

A desilusão foi enorme. Sen-
ti meu sonho sendo arrancado de 
mim… depois de tanto estudar eu 
não teria nem mesmo a chance de 
tentar! A perda é muito maior do 
que os 9.356 reais que gastei com 
cursinhos e livros. De fato, esse di-
nheiro está me fazendo muita fal-
ta: as contas aqui em casa estão se 
acumulando e meu marido já está 
cansado demais. Mas a perda é 
bem maior, daqui a 1 mês eu seria 
bacharel em direito e estaria espe-
rando meu primeiro bebê. Agora 
estou desempregada e desiludida 
demais pra começar a estudar pra 
qualquer outro concurso… o que 
garante que não irá acontecer o 
mesmo novamente?

Ainda me resta a esperança sin-
cera de que esta Câmara Legislati-
va tenha um pouco de dignidade e 
decência e não deixe esse PL pas-
sar. Assim como eu, as famílias dos 
outros 11.000 candidatos inscritos 
também devem estar sofrendo mui-
to com tudo isso. Somos cidadãos e 
eleitores e merecemos ser represen-
tados. Ou, pelo menos, merecemos 
o mínimo de consideração.
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Manifestação cobra continuidade do 
Concurso para Auditor Tributário do GDF 

Representantes da AAFIT 
participam de Audiência no MPDFT

A procuradora geral de Justiça 
do Distrito Federal, Eunice Pereira 
Amorim Carvalho, recebeu na tar-
de do dia 07 de outubro os presi-
dentes da AAFIT e do SINDIFISCO/
DF, Jadson Januário de Almeida e 
Jason Henrique Cares; o vice-pre-

sidente da FEBRAFITE e Diretor de 
Rel. Públicas e Com. Social da AA-
FIT, Lirando de Azevedo Jacundá e 
o Diretor Social e de Esportes da 
AAFIT, Antonio Alves do Nascimento 
Neto para tratar sobre o Projeto de 
Lei 559/2011 proposto pelo GDF.

Os representantes da categoria 
foram recebidos pela procuradora 
que declarou apoio aos auditores e 
afirmou que se o projeto for apro-
vado o Ministério Público entra-
rá com uma ADI questionando sua 
constitucionalidade.

Auditores Tributários e concur-
seiros retomaram, na tarde do dia 
17 de outubro, as manifestações 
em prol do Concurso Público para 
a Carreira. Reunidos no Palácio do 
Buriti e em cima de um carro de 
som, pediram para que o Secretá-

rio de Administração Pública, Wil-
mar Lacerda, os recebessem. Após 
muito barulho e buzinaço, este no-
meou dois representantes que re-
ceberam os Auditores Tributários e 
concurseiros em uma reunião emer-
gencial na qual trataram da inex-

plicável paralisação do certame. 
Os representantes do Secretário 
informaram que tentarão marcar 
uma nova reunião direta de Lacer-
da com o grupo.

Os Auditores e concurseiros con-
tinuarão reunidos até que seja re-
alizada a reunião com o secretário 
de Administração. Participaram 
da manifestação os presidentes a 
AAFIT, Jadson Januário de Almei-
da e do Sindifisco/DF, Jason Hen-
rique Cares que na ocasião decla-
rou: “Estamos travando uma luta 
árdua contra a aprovação do PL 
559/2011. O governo insiste em ir 
contra a população, para agradar 
um pequeno grupo, pois temos mais 
de 11 mil inscritos no certame para 
Auditor Tributário que encontra-se 
paralisado".
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Excursão para Colônia de 
Férias da AAFIT foi um sucesso!

Conforme divulgação prévia 
da Diretoria de Turismo da AAFIT 
foi realizada no final do mês de 
outubro a excursão para a Colô-
nia de Férias – Baldur Meurer da 
Costa, localizada em Prado/BA

Com um total de 30 partici-
pantes, dentre auditores e acom-
panhantes, a excursão atingiu o 
limite de vagas. O grupo partiu 
do Aeroporto de Brasília no dia 
27 de outubro e retornou no dia 
1º de novembro. Com um custo de 

528,00 (quinhentos e vinte e oito 
reais) por participante incluso a 
passagem aérea, traslado POR-
TO SEGURO X PRADO,  PRADO X 
PORTO SEGURO e a disponibili-
dade de um ônibus exclusivo para 
o grupo passear na cidade lito-
rânea durante sua permanência, 
estes se encantaram com as bele-
zas das praias, a farta e deliciosa 
gastronomia e o conforto das ins-
talações da pousada da Associa-
ção dos Auditores.

A cidade de Prado, apesar de 
suas características interioranas, 
oferece toda estrutura e confor-
to de uma cidade turística, onde 
o visitante pode passear por suas 
praias, ruas, avenidas e comércio 
com a segurança que nem sempre 
é dispensada nas cidades tradi-
cionalmente turísticas.

É intenção da atual Diretoria 
da AAFIT acrescentar em seu ca-
lendário festivo a excursão para  
Prado/BA sempre no período en-
tre 28 de outubro a 02 de novem-
bro.

Vale ressaltar que a excursão 
foi organizada em parceria com a 
Universo Turismo e eventos. 
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Por dentro da AAFIT
Cuidando da saúde bucal de 

seus associados

CLÍNICAS CONVENIADAS

CLÍNICA RADIOLÓGICA SAFE CARNEIRO
SDN CNB Etapa I s/n s 6021 6º andar
Telefone.: (61) 3964-2365

FENELON
SDN Conj. Nacional Salas 6036, 6040 e 6042
Tel.: (61) 3328-3316 / 3327-7796
Maiores informações: http://www.portalfenelon.com.br

ODONTO IMAGEM RADIOLOGIA ORAL
SCN Qd 5 Bl A, s/nº Edifício Brasília Shopping Torre Sul sala 908/909
Telefone.: (61) 3328-6124

PAULO DE TARSO RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
SDN Conj. Nacional 5º andar sala 5060
Telefone.: (61)33287586

A ODONTOAAFIT voltou com 
toda força para atender pronta-
mente as necessidades de nossos 
associados e dependentes. Em um 
ambiente agradável e de fácil 
acesso, nossos consultórios contam 
com materiais, equipamentos e ins-
talações modernas oferecendo o 
que há de melhor na área odonto-
lógica. Todo o atendimento é pre-
viamente agendado.

Os nossos especialistas analisam 
cada situação criteriosamente e se 
necessário encaminha o paciente 
para o especialista. São vários os 
tratamentos e procedimentos à dis-
posição do paciente para garantir 
seu pronto atendimento. 
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COBERTURA sem custo
Consultas, Dentística (restaura-

ções), Endodontia (tratamento de 
canal), Emergências, Prevenção, 
Odontopediatria, Periodontia 
(tratamento de gengiva), Cirur-
gias Oral, aparelho Ortodôntico 
metálico.

- Benefícios Adicionais com custo
Ao realizarem tratamento or-

todôntico os associados e depen-
dentes pagarão somente o valor 
mensal da manutenção, diretamen-
te com o dentista. A documentação 
ortodôntica deverá ser paga na 
Clinica Conveniada.

- Prótese, implantes e clarea-
mentos com tabela especial

Os custos de próteses, implan-
tes e clareamentos são feitos de 
acordo com a avaliação do pro-
fissional e o pagamento será fa-
cilitado.

Profissional Especialidade Dias  de Atendimento Horário

Dr. Lúcia Helena Dentística Segundas / Quartas e sextas
Terça e quinta

Matutino
Vespertino

Dr. Marcele 
Cristina Implantodontista Segundas / Quartas e sextas

Terças e Quintas
Vespertino 
Matutino

Dr. João Vitor Endodontista 
Cirurgião

Segundas
Terças e Quintas

Vespertino 
Integral

Dr. Alexandre Ortodontista Quartas Integral

Dr. Carlos Eduardo Protesista Sextas Integral

“Estou muito satisfei-
ta com o atendimento da 
ODONTOAAFIT. Indiquei 
para toda a família. Fico 
maravilhada com a com-
petência e responsabilida-
de dos profissionais”. 
(Elci Rodrigues, associada)

“Além de uma estrutura bastante moderna, 
conta com profissionais altamente capacitados que 
trabalham com muito profissionalismo, o atendi-
mento oferecido desde a recepção até o trata-
mento proporciona uma grande segurança a nós, 
pacientes. Precisei confirmar um diagnóstico obtido 
em outro consultório e fui instruído prontamente. O 
que tenho a ressaltar é que o serviço é excelente”. 
(Renato Schmidt, associado).

O D O N T O A A F I T

DEPOIMENTOS
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Auditores Tributários 
comemoram fervorosamente 

o 48º aniversário da AAFIT
Descontração e muita animação 

podem bem resumir a comemora-
ção do 48º aniversário da Asso-
ciação dos Auditores Tributários do 
DF (AAFIT) juntamente com o Dia 
dos Pais, no último dia 30 de se-
tembro.

Cerca de 400 pessoas, dentre 
associados, familiares e amigos 
participaram da festa promovida 
pela associação, na Churrascaria 
Potência do Sul. Ao chegarem na 
Churrascaria, os presentes eram 
recepcionados com uma simbólica 
lembrança da associação.

 O presidente da entidade, Ja-
dson Januário de Almeida, pediu 
um minuto de atenção aos pre-
sentes e ressaltou “É maravilho-
so poder dividir com vocês mais 
esse momento, queria agradecer 
a presença e apoio de todos em 
especial a Deputada Distrital Ce-
lina Leão e o Diretor de Assuntos 
Intersindicais do Sindifisco Nacio-
nal, Luiz Bomtempo. Além, é claro, 
dos meus colegas de luta os quais 
chamo aqui: Jason Henrique Cares 
(presidente do SINDIFISCO/DF), 
André Dupin (vice-presidente da 
AAFIT), Lirando de Azevedo Jacun-
dá (vice-presidente da FEBRAFITE 
e Dir. de Rel. Públicas e Com. Social 
da AAFIT) e Tonhão (Diretor Social 
e de Esportes da AAFIT). Apesar 
de não estarmos passando por um 
momento muito feliz, pois fomos 
surpreendidos com este Projeto de 
Lei infortúnio, hoje é um momento 

de comemoração, pois fazer 48 
anos de história não é para qual-
quer um”, acrescentou.

O vice-presidente da FEBRAFITE 
acompanhou a mesma linha de ra-
ciocínio, fez um parênteses e pediu 
a todos que cantassem parabéns 

para os aniversariantes do dia Luiz 
Lins e Dalva Farias. O vice-presi-
dente da AAFIT aproveitando o 
ensejo agradeceu a presença dos 
concurseiros ali presentes frisou o 
engajamento deles à nossa luta. 
Já o Diretor de Assuntos Intersin-
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dicais do Sindifisco Nacional, Luiz 
Bomtempo, tomou a palavra e con-
firmou seu apoio a luta da AAFIT 
e do SINDIFISCO/DF em prol da 
legalidade e do concurso público 
“Me coloco a disposição para au-
xiliá-los na luta contra este projeto, 
pois este é uma burla à instituição 
do concurso público e a legalida-

de. A Classe e a sociedade devem 
combater juntas este tipo de inicia-
tiva, afirmou.  

 Em uma noite agradável, com 
os serviços da Churrascaria total-
mente voltados para o evento, os 
presentes puderam desfrutar de 
um diversificado cardápio. Para 
proporcionar uma maior diversão 

a AAFIT contratou os músicos Pau-
la Moraes e banda Lupi que to-
caram e cantaram durante toda 
a noite, animando os convidados, 
que dançaram muito. Ao final 
Laert Jacundá, deu uma canja 
cantando algumas músicas de Ro-
berto Carlos, o que animou ainda 
mais os presentes. 
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Secretaria de Fazenda 
promove seminário 

sobre o Simples Nacional

A importância do Sistema Único 
de Arrecadação (Simples) foi deba-
tido no último dia 15 de setembro 
durante a realização do Seminário 
Regional do Simples Nacional, que 
aconteceu no auditório do Edifício 
Vale do Rio Doce. 

Durante todo o dia, o evento 
abordou os itens históricos do Sim-
ples, aspectos gerais e impactos na 
arrecadação, teve como parceiros, 
além da Secretaria de Fazenda do 
DF, o Sebrae, e a Secretaria da Re-
ceita Federal. O objetivo foi capaci-
tar e levar informações sobre o Sim-
ples Nacional, com vistas ao melhor 
atendimento as Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte. 

Confira abaixo a entrevista re-
alizada com um dos organizadores 
do Seminário Regional do Simples 
Nacional o Auditor Tributário Rudson 
Domingos Bueno. Ingresso na SEF/
DF em 1995, Rudson é formado em 

Ciências Econômicas pela Associa-
ção de Ensino Unificado do Distrito 
Federal-AEUDF e pós-graduado em 
Engenharia Econômica pelo ICAT/
AEUDF, Política e Administração Tri-
butária pela FGV/Brasília, Finanças 
Públicas pela Universidade de Bath, 
Reino Unido. Atualmente assume o 
cargo de Coordenador Técnico da 
Diretoria de Fiscalização Tributária 
da SEF/DF.

Informe AAFIT - O que é o Simples Na-
cional e qual a importância dele para os 
contribuintes bem como para a popula-
ção em geral?
Rudson - O Simples Nacional é um 
regime de tributação, opcional, fa-
vorecido e especial, que permite, de 
uma única vez, calcular e recolher até 
oito tributos (seis federais, um estadu-
al e distrital: ICMS e um municipal e 
distrital: ISS), sendo destinado exclusi-
vamente às Microempresas-ME e Em-

presas de Pequeno Porte-EPP, que não 
incorrerem nas vedações previstas.
A importância para os contribuintes 
está relacionada ao menor valor dos 
impostos e contribuições que serão 
pagos pelas microempresas e empre-
sas de pequeno porte enquadradas 
no regime, tendo em vista estarem su-
jeitas a alíquotas menores das que as 
previstas para as empresas normais e 
também pelo fato de efetuarem este 
pagamento em via única, denomina-
da DAS (documento de arrecadação 
do Simples Nacional).
Para a população em geral a impor-
tância está relacionada ao fato de 
que pagando valores menores de im-
postos e contribuintes, as microempre-
sas e as empresas de pequeno porte 
poderão oferecer produtos e serviços 
também por preços menores.

Informe AAFIT - O Simples é uma boa 
saída para os empresários das Micros e 
pequenas Empresas? Por quê?
Rudson - Sim, pois, como menciona-
do anteriormente, possibilita que em-
presas que tenham faturamento bruto 
anual até R$ 120 mil, no caso de mi-
croempresas, e acima deste valor até 
R$ 2,4 milhões, no caso de empresas 
de pequeno porte, paguem os impos-
tos e contribuições federais, estaduais 
e municipais em guia de recolhimento 
única e em valores menores, ao con-
trário das empresas que se enqua-
dram no regime normal de tributação.
Da mesma forma, possibilita que pes-
soas físicas que exerçam atividades 
nas quais tenham auferido receita até 
R$ 36 mil anuais, como por exemplo: 

Organizador do seminário sobre o Simples Nacional, Rudson Bueno acompa-
nhado pelo presidente AAFIT, Jadson Januário de Almeida durante o evento.
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costureira, lavador de carros, eletri-
cista, pedreiro, dentre outros, se for-
malizem como Microempredendor 
Individual-MEI.

Informe AAFIT - Quais tributos engloba-
dos no Simples Nacional?
Rudson - Federais: Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição So-
cial Sobre o Lucro Líquido-CSLL, Pro-
grama de Integração Social-PIS, Con-
tribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social-COFINS, Imposto 
sobre Produtos Industrializados-IPI, 
Contribuição Patronal Previdenciária-
CPP (exceto no Anexo IV);
Estadual/Distrital: Imposto Sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transportes Interestadu-
al e Intermunicipal e Comunicação-
ICMS;
Municipal/Distrital: Imposto Sobre 
Serviços-ISS

Informe AAFIT - A quem compete regu-
lamentar o Simples Nacional?
Rudson - Compete ao Comitê Gestor 
do Simples Nacional-CGSN norma-
tizar o Simples Nacional. O CGSN 
conta com uma Secretaria-Executiva 
para apoio institucional e técnico-
administrativo necessários ao desem-
penho de suas competências. As de-
liberações normativas do CGSN são 
tomadas por três quartos dos compo-
nentes presentes às reuniões.

Informe AAFIT - Quem pode optar pelo 
Sistema?
Rudson - A microempresa, constituída 
como sociedade empresária, socieda-
de simples ou empresário individual, 
que tenha auferido no ano-calendário 
anterior receita bruta menor ou igual 
a R$ 240 mil e a empresa de peque-
no porte, constituída sob a forma de 
sociedade empresária, sociedade 
simples ou empresário individual, que 
tenha auferido no ano-calendário an-
terior, receita bruta maior do que R$ 
240 mil e menor ou igual a R$ 2,4 
milhões.

Informe AAFIT - Qual a substituição tri-
butária para optantes pelo Simples Na-
cional?
Rudson - O ICMS devido na substi-
tuição tributária não está abrangido 
pelo  Simples Nacional.
No caso do ISS, as empresas presta-
doras de serviços optantes pelo Sim-
ples Nacional que tiverem este imposto 
retido pelo tomador, com base na Lei 
Complementar nº 116/2003, não po-
derão considerá-lo na apuração pela 
sistemática do Simples Nacional. 

Informe AAFIT - Qual a abrangência da 
Lei Complementar nº 123, de 2006?
Rudson - A Lei Complementar nº 
123/2006 estabeleceu normas gerais 
relativas ao tratamento diferenciado 
e favorecido a ser dispensado às mi-
croempresas e empresas de peque-
no porte no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, especialmente no que 
se refere:
I - à apuração e recolhimento dos im-
postos e contribuições da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios, mediante regime único de ar-
recadação, inclusive obrigações aces-
sórias;
II - ao cumprimento de obrigações tra-
balhistas e previdenciárias, inclusive 
obrigações acessórias;
III - ao acesso a crédito e ao merca-
do, inclusive quanto à preferência nas 
aquisições de bens e serviços pelos Po-
deres Públicos, à tecnologia, ao asso-
ciativismo e às regras de inclusão. 

Informe AAFIT - Com a vigência da Lei 
Complementa 123/2006, as empresas 
optantes do Simples Nacional ficam obri-
gadas ao recolhimento da Contribuição 
Sindical Patronal?
A Contribuição Patronal Previdenciá-
ria-CPP é um tributo englobado pelo 
Simples Nacional, exceto no Anexo IV, 
que dispõe sobre a Partilha do Simples 
Nacional - Serviços. 
Assim, as empresas optantes pelo Sim-
ples Nacional ficam obrigadas ao re-
colhimento desta contribuição.

Informe AAFIT - Você foi um dos co-
ordenadores do Seminário Regional do 
Simples Nacional que ocorreu no último 
mês de setembro aqui em Brasília, em 
sua opinião, qual a importância deste 
tipo de evento?
Rudson - Eventos desta natureza são 
importantes por disseminar, àqueles 
servidores que não tiveram a opor-
tunidade de participar do Seminá-
rio Nacional, aspectos relevantes do 
Simples Nacional, os quais impactam 
diretamente em suas atividades pro-
fissionais. 
Outro aspecto positivo que podemos 
ressaltar neste seminário foi a   inte-
gração dos servidores da Secretaria 
de Fazenda do Distrito Federal com 
os das Secretarias de Finanças dos 
municípios de Valparaíso de Goiás, 
Novo Gama, Cristalina, Unaí e Apa-
recida de Goiânia.

Informe AAFIT - O objetivo primordial 
do Seminário Regional do Simples Na-
cional foi alcançado? 
Rudson - Sim. O objetivo principal do 
Seminário Regional do Simples Nacio-
nal foi multiplicar conhecimentos sobre 
este regime especial de tributação 
trazidos no Seminário Nacional ocorri-
do em maio deste ano em Brasília, aos 
servidores da Secretaria de Fazenda 
do Distrito Federal, da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e das Secre-
tarias de Finanças dos municípios do 
entorno do Distrito Federal.

Informe AAFIT - O evento atingiu o seu 
público-alvo?
Rudson - Sim. Estiveram presentes 
no Seminário Regional servidores dos 
fiscos mencionados, que tiveram a 
oportunidade de conhecer melhor as-
pectos do Simples Nacional por meio 
das palestras apresentadas, que ver-
saram sobre: Noções Gerais, Soluções 
de Tecnologia, Microempredendor In-
dividual-MEI, A experiência do Distrito 
Federal na fiscalização de empresas 
do Simples Nacional, Cobrança do 
Simples Nacional, SEFISC e Programa 
Gerador do Simples Nacional-PGDAS.
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A Associação dos Auditores 
Tributário do DF vem por meio 
da sua Diretoria de Aposenta-
dos homenagear seus funda-
dores. Alguns membros já par-
tiram, outros afastaram-se do 
nosso caminho, outros permane-
cem juntos até hoje; mas fica a 
certeza do reconhecimento de 
cada um desses 34 guerreiros 
que construíram o alicerce desta 
instituição.

Na década de 60, 34 servi-
dores reuniram-se para criar em 
Assembléia Geral, o Centro So-
cial e Cultural da Fiscalização 
de Rendas de Brasília, sendo 
eleito presidente, o colega Elmo 
Tambosi. Na época foi dado 
esse nome de Centro Social de-
vido as fortes represálias que 
sofriam os sindicatos e associa-
ções por parte do governo.

Se hoje completamos 48 anos 
de história devemos muito aos 
pioneiros que percorreram ca-
minhos árduos, pois a entida-
de recém criada não dispunha 
de qualquer apoio material e 
financeiro, tendo de enfrentar 
várias dificuldades, inclusive 
o número diminuto de associa-
dos. Mas, apesar das adversi-
dades, o ideal dos fundadores 
prevaleceu, fazendo sobreviver 
e crescer a entidade, resultan-
do na hoje punjante e respei-
tada Associação dos Auditores 
Tributários do Distrito Federal. 
Claro, sem deixar de ressaltar, 
a perpetuação deste trabalho 
pelas Diretorias e Conselhos 
posteriores.

Aos nossos 48 anos 
de história...
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Comunicamos que perdemos no mês de Setembro: Joaquim Timóteo da Silva (pai de Rubens Roriz), Ar-
minda Pires da Silva e José Quintiliano (mãe e irmão de Sebastião Quintiliano). Desejamos que estejam 
agora vivendo a eterna alegria junto de Deus! Às famílias enlutadas, nossas mais sentidas condolências!

Nota de Falecimento

No decorrer dos anos, a entida-
de possuiu várias mudanças em sua 
denominação por causa das alte-
rações na nomenclatura dos cargos 
de seus associados. Na inaugura-
ção, 1963, foi intitulada Centro 
Social e Cultural da Fiscalização 
de Rendas de Brasília. Em 1972, 
Associação dos Agentes Fiscais de 
Tributos. Já em 1976, Associação 
dos Funcionários do Fisco do Dis-
trito Federal (UNIFISCO). No ano 
seguinte, 1977, Associação dos 
Agentes Fiscais de Tributos do Dis-
trito Federal. Em 1985, Associação 
dos Auditores Fiscais do Tesouro 
do Distrito Federal. E desde 19 de 
setembro de 1989, a AAFIT consa-
grou o atual nome: Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Fe-
deral.

Procurando cumprir seus deve-
res estatutários, no decorrer dos 
anos, a AAFIT vem buscando pro-
mover a integração e o bem-estar 
de seus associados, a inauguração 
da sua sede, em 20 de dezembro 
de 2002, um dos marcos mais im-
portantes na sua história de vida.

Nos primórdios, os associados 
reuniam-se em salas da Secretaria 
de Fazenda. Em 1979 foi aluga-
da uma sala no Edifício Márcia, no 
Setor Comercial Sul, para o esta-
belecimento da primeira sede ad-
ministrativa. Em 17 de agosto de 
1982, foram adquiridas duas sa-
las do Edifício Brasília Rádio Cen-
ter no Setor de Rádio e Televisão 
Norte, proporcionando uma melhor 
infra-estrutura para o atendimento 

e conforto dos associados. Em se-
guida adquiriram-se mais quatro 
salas no mesmo prédio para a ins-
talação dos consultórios odontoló-
gicos, a Revista Técnica Tributária 
e para ampliar a sede administra-
tiva. Para dar início na construção 
do atual Complexo Administrativo 
e Social, a AAFIT foi obrigada a 
desfazer de 3 salas.

Em 1991, a AAFIT inaugurou em 
um terreno de 20 mil m² o seu clu-
be campestre numa área rural no 
Gama com quadras de esportes, 
piscinas e quiosques para churras-
co. O clube foi vendido logo de-
pois para a Associação Esportiva 
do Gama, e o valor também foi 
aplicado nas obras do Complexo 
localizado no Lago Norte. 

Depois de adquirir um lote atra-

vés de licitação pública a AAFIT 
inaugurou seu Complexo Adminis-
trativo e Social. Atualmente a sede 
reúne áreas administrativas e de 
lazer em um ambiente amplo e mo-
derno de 2.695,70 m². Projetado 
arquitetonicamente, também possui 
quatro salões de festas, um auditó-
rio, salas de treinamento, laborató-
rio de informática, piscina, consul-
tório odontológico, dentre outros. 

Vale a pena recordar!



Diretoria e Conselhos da 
AAFIT avaliam Projeto de Lei 

Ciente da abrangência do Pro-
jeto de Lei enviado pelo Gover-
nador, Agnelo Queiróz, a Câmara 
Legislativa do DF, o presidente da 
AAFIT, Jadson Januário de Almei-

da reuniu na tarde do dia 28 de 
setembro sua Diretoria Executiva e 
seus Conselhos a fim de fazer uma 
avaliação do projeto bem como o 
seu reflexo na entidade (AAFIT).

 O presidente da associação 
apresentou aos presentes a pau-
ta da reunião, ressaltando “Esse 
projeto foi elaborado por debaixo 
dos panos sem nenhuma discussão 
com as entidades representantes 
da Classe dos auditores. Eu, assim 
como a entidade, somos terminan-
temente contra o projeto e a forma 
como foi encaminhado à Câmara.” 
confirmou.

Os Diretores e Conselheiros pre-
sentes se posicionaram totalmente 
contrários a TRANSPOSIÇÃO DE 
CARGOS sem concurso público e 
ao projeto.

Auditores Tributários doam 
sangue e salvam vidas!

Na manhã do dia 7 de novem-
bro os Auditores Tributários do Dis-
trito Federal realizaram mais uma 
“manifestação social”. Visando salvar 
vidas, eles reuniram-se na Fundação 
Hemocentro para doar sangue.

 O ato dá continuidade aos 
protestos em prol do Concurso Pú-
blico para a classe e contra o 
PL559/2011. O evento foi promo-
vido pelo Sindifisco/DF em parceria 
com a AAFIT. O presidente do sin-

dicato, Jason Henrique Cares, res-
saltou na ocasião: “estamos lutando 
por nossa causa de forma diferente, 
num ato de solidariedade. Com este 
pequeno gesto podemos salvar mui-
tas vidas”, enfatizou.
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SCES trecho 2 conjunto 33, ao lado do 
Shopping Pier 21.  
A academia disponibiliza as seguintes 
modalidades: 

- Tênis -Gap

 - Natação  - Step

 - Hidroginástica  -Jump

Preocupado com o bem estar físico e 
mental de seus prof issionais e associados, 

A AAFIT assinou no último dia 17 de maio 
um Convênio com a FEBRAFITE de Lazer e 
Turismo entre as associações f iliadas. Elabo-
rado pela diretora de Turismo da Federa-
ção e presidente da AFFEMG/MG, Maria 
Aparecida N. Lacerda e Meloni, o convênio 
tem por objetivo a utilização mútua da rede 
de instalações próprias de lazer (clubes, co-
lônias de férias, centros de convivência e/ou 
outras modalidades) entre as conveniadas 
pelos seus associados, dependentes e em-
pregados. Conf ira as instalações disponíveis:

Benefícios oferecidos pela 
AAFIT a seus associados 

 - Vôlei de praia  - Pilates 

 - Musculação  - Club Ballnes

 - Ergometria  - FitBoxe

 - Bike Indoor  - Abdominal

 - Running Class  -Alongamento

 - Ginástica 
   Localizada

 - Ritmos

Os descontos oferecidos são para os asso-
ciados da AAFIT, seus cônjuges, f ilhos e de-
mais dependentes. Para usufruir do mesmo 
é necessário apresentar documento of icial 
com foto juntamente com a declaração de 
vínculo com a associação. Conheça as ins-
talações da academia: www.club22.com.br

a AAFIT f irmou parceria com o consultório 
psicológico RP Psicologia e Consultoria. 
As psicólogas Reijane Lopes e Patrícia 
Machado prestam os seguintes serviços:

- Diagnóstico Psicológico   
- Orientação e Seleção Prof issional
- Orientação e Psicopedagógica
-  Solução de Problemas Psicológicos
- Acompanhamento e Orientação Psicológica
- Assessoria em Psicologia

Convênios

Academia Club22

RP Piscicologia & Consultoria

Convênio de Lazer e Turismo – FEBRAFITE
ASSOCIAÇÃO INSTALAÇÃO CIDADE

AFFEMG
www.affemg.com.br

Colônia de Férias
Colônia de Férias
Colônia de Férias

Porto Seguro / BA
Cabo Frio / RJ
Guarujá / SP

AFFEMAT
www.affemat.com.br

Clube
Clube
Clube
Clube
Clube

Cuiabá / MT
Cáceres / MT

Alto Araguaia / MT
Rondonópolis / MT

P. Araguaia (B. Garças) / MT

AAFIT
www.aafi t.org.br Colônia de Férias Prado / BA

AFFEAM
www.affeam.com.br Clube

AFFEGO
www.affego.com.br

Clube Campestre
Colônia de Férias

Clube Petrônio de Carvalho
Colônia de Férias

Trindade / GO
Aruanã / GO

Itumbiara / GO
Caldas Novas / GO

ASFARN
www.asfarn.com.br

Sede Campestre
Sede Praiana

Macaíba / RN
Tibau / RN



A AAFIT REPUDIA TODA E QUALQUER AÇÃO PROMOVIDA EM FAVOR 
DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS NA SEF/DF E LUTA POR UMA REES-
TRUTURAÇÃO NA SECRETARIA DE FAZENDA QUE OBJETIVE UM BEM 
MAIOR PARA O ESTADO, A SOCIEDADE E SEUS SERVIDORES. POR 
ISSO LUTA INCANSAVELMENTE POR UM NOVO CONCURSO PÚBLICO 
POR PROFISSIONAIS SÉRIOS, COMPROMETIDOS COM O ÓRGÃO.


