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O vice-presidente da Associação dos Auditores 
Tributários do Distrito Federal (AAFIT), Fernando 
Antônio Rezende Júnior, e o presidente do Sindicato 
dos Auditores da Receita do Distrito Federal (Sindi-
fi sco/DF), Rubens Roriz, se reuniram com o secre-
tário de Fazenda do Distrito Federal, João Antônio 
Fleury Teixeira, para discutir uma agenda de temas 
de interesse do Fisco distrital. Durante o encontro, 
que aconteceu no gabinete do secretário, dia 29 de 
março, os assuntos abordados foram concurso pú-
blico para auditor-fi scal da Receita, pagamento em 
pecúnia das licenças-prêmio, gratifi cação de titula-
ção e Pró-Receita. Participou também da agenda o 
presidente do Sindicato da Carreira de Auditoria Tri-
butária do Distrito Federal (Sinafi te/DF), Adalberto 
Imbrosio Oliveira.

Na ocasião, Fleury voltou a reforçar o compro-
misso de realizar, no ano que vem, concurso público 
para auditor-fi scal da Receita, uma bandeira con-
junta de AAFIT e Sindifi sco desde 1995. “A gente 
vai tocar o concurso. Esse é um dos compromissos 
que eu tenho com vocês”, disse. Para tanto, está em 
fase fi nal um levantamento interno para apresentar 
solicitação de realização junto ao GDF, bem como 
inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018. Se-
gundo Fernando Rezende, “a realização do certame 
será uma das maiores conquistas para todos nós, pois 
vai revitalizar a nossa categoria”.

Sobre a pecúnia das licenças-prêmio, Rubens 
Roriz cobrou um cronograma para pagamento dos 
servidores que se aposentaram desde janeiro de 
2016. “O secretário informou não ser ainda possível 
fazer esse cronograma e que ele não será por secre-

taria, mas para todo o GDF”. De acordo com Roriz, 
Fleury sinalizou para um possível calendário a partir 
de maio, a depender da situação fi nanceira e orça-
mentária do DF. “Vamos continuar cobrando”, afi r-
mou. Fernando complementou: “oportuna a notícia 
da existência de um cronograma, em elaboração na 
SEF, para pagamento das licenças-prêmio aos audi-
tores que se aposentaram de janeiro do ano passado 
em diante”.

Outro assunto da pauta foi a gratifi cação de 
titulação. Após apresentação do demonstrativo do 
Sindifi sco/DF sobre as “disparidades, injustiças e 
ausência de isonomia” quanto à percepção da GTIT 
em relação à categoria de Auditoria Tributária, o 
secretário confi rmou a promessa de ajustar a gra-
tifi cação ainda este ano. “Essa reinvindicação tem 
mérito. O problema é o momento, mas se tiver um 
espaço, a gente vai encaminhar”, afi rmou.

Acerca do Fundo Pró-Receita, as alterações 
propostas pelo Conselho de Administração do fundo 
foram levadas adiante e se encontram na Casa Civil, 
no processo n.º 040.000121/2016, para remessa à 
Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para Ru-
bens, “o Pró-Receita tem uma perspectiva mais con-
creta do que as outras reivindicações. Embora não 
seja o ideal, mas é o real. Não podemos desprezar o 
real só porque não temos o ideal”. O presidente con-
siderou ainda que “devemos lutar para adequarmos 
os normativos e termos uma retribuição fi nanceira 
que reconheça o árduo trabalho dos auditores da Re-
ceita na constituição do crédito tributário e posterior 
cobrança da dívida ativa não judicializada”.

Por fi m, fi cou acordado que o secretário terá 
uma agenda com todos os auditores-fi scais no au-
ditório do Edifício Vale do Rio Doce, a ser marcada 
ainda em abril. Nessa agenda, Fleury vai apresentar 
o posicionamento da Secretaria de Fazenda quanto 
às reivindicações das entidades sindicais. 

Fernando avaliou positivamente o encontro: 
“das reuniões que participei essa foi das mais obje-
tivas, com o secretário se posicionando de maneira 
franca, mas acessível”. Para o vice-presidente, “den-
tro daquilo que podemos esperar, num cenário de 
crise econômica e com o limite prudencial de gastos 
com pessoal ultrapassado, me parecem razoáveis as 
hipóteses sinalizadas como possíveis pelo secretá-
rio nesse momento, mas vamos cobrar os próximos 
passos”.

Associados, membros da Diretoria Executiva 
e conselheiros da Associação dos Auditores Tri-
butários do Distrito Federal (AAFIT) se reuniram 
em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na sede 
social da entidade, dia 28 de março, para apreciar 
o Relatório de Atividades da associação do ano 
de 2016, discutir e votar o Parecer do Conselho 
Fiscal e deliberar sobre assuntos de interesse dos 
associados. Os presentes acompanharam a leitura 
do Relatório de Atividades e do Parecer do Con-
selho Fiscal, ambos aprovados por unanimidade. 

Para o presidente da entidade, Antônio Luiz 
Barbosa, assumir a AAFIT com as todas as con-
tas aprovadas e sem nenhuma dívida torna-se um 
desafi o ainda maior, pois “sabemos da difi culdade 
que é manter nossas obrigações em dia, dentro da 
nossa realidade e frente à crise econômica ins-
talada no Brasil, mas faremos todos os esforços 
necessários para não sermos afetados por esse ho-
rizonte nublado”. 

Apesar do número decrescente de associados 
a cada ano, Barbosa disse acreditar que a reade-
quação orçamentária da associação à situação fi -
nanceira atual vai permitir avanços em diversas 
áreas. “Pretendemos fazer uma gestão que nos 
permita modernizar e conservar os bens da AA-
FIT ao tempo em que possamos incrementar as 
atividades sociais, recreativas, esportivas, reivin-
dicativas, em consonância com o Sindifi sco/DF, 
e, sobretudo, manter em funcionamento regular os 
planos de saúde e odontológico”, frisou.

AGO DA AAFIT APROVA 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
E PARECER DO CONSELHO 
FISCAL POR UNANIMIDADE

FERNANDO REZENDE E RUBENS RORIZ SE REÚNEM COM 
SECRETÁRIO DE FAZENDA
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BARBOSA PARTICIPA DE AGO DA FEBRAFITE EM BH

VEM AÍ O XVI CONGRESSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO

O presidente da AAFIT, Antônio 
Luiz Barbosa, participou da Assem-
bleia Geral Ordinária do Conselho 
Deliberativo da Febrafite e Reunião 
dos Planos de Saúde do Fisco Estadual 
Brasileiro, que ocorreu nos dias 30 e 31 
de março de 2017, em Belo Horizonte 
(MG). O evento aconteceu no mês do 
aniversário de 25 anos da Febrafite e 
contou com a presença de dirigentes de 
19 entidades filiadas.

Para Barbosa, a AGO “é uma gran-
de oportunidade de discutir e deliberar 
sobre assuntos da nossa categoria tanto 
em nível nacional quanto regional. Nós 
trocamos informações, experiências e 
identificamos pontos sensíveis relacio-

A Fundação Escola Superior de Direito Tributário 
(FESDT) realizará o XVI Congresso de Direito Tribu-
tário em Questão – Edição 2017, que ocorrerá entre os 
dias 30 de junho e 2 de julho de 2017, no Centro de 
Eventos do Hotel Serra Azul, em Gramado (RS).

O evento discutirá questões atuais das esferas mu-
nicipal, estadual e federal, debatidas por expoentes do 
Direito Tributário e autoridades públicas da área de todo 
o País e do exterior.

Mais informações sobre o congresso, acesse o site 
da FESDT http://www.fesdt.org.br/ ou entre em contato 
pelo telefone (0xx51) 3029-5307 ou pelo e-mail mari-
na@fesdt.org.br. 

Erramos: a edição de fev/mar de 2017 do InformAAFIT foi equivocadamente identificada como a de nº 13. O correto era nº 12.

Assembleia em BH reuniu dirigentes de 19 entidades filiadas (Foto: Ascom/Febrafite)

nados ao Fisco”.

Coordenado pelo presidente da fe-
deração, Roberto Kupski, o evento reú-
ne trimestralmente diretoria e membros 
do Conselho Deliberativo da entidade, 
que juntos discutem temas pertinentes 
à categoria do Fisco estadual.

Durante os dois dias de encontro, a 
AGO apreciou o relatório do Conselho 
Fiscal e aprovou por unanimidade as 
contas do exercício de 2016, bem como 
o relatório de atividades. Além disso, 
o Conselho discutiu os temas da pauta 
com destaque para: “Movimento: Pen-
sando a Febrafite” e “Valorização das 
Administrações Tributárias e Lei Orgâ-

nica do Fisco”, assunto que provocou 
intensa e qualificada discussão.

Além de ações de âmbito nacional 
e também nos estados, foram aborda-
dos a atuação parlamentar das entida-
des contra a reforma da Previdência, a 
proposta de reforma tributária, o Mo-
vimento Viva, o 11º Congresso Nacio-
nal e 6º Internacional da Febrafite e 2º 
Encontro Luso Brasileiro, que aconte-
cerá entre os dias 11 e 14 de junho de 
2017, em Fortaleza (CE), e o Prêmio 
Nacional de Educação Fiscal – Edição 
2017. Houve ainda o encontro dos di-
rigentes dos planos de saúde do Fisco 
estadual brasileiro.

Com informações da Ascom/Febrafite


