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Para superar grandes 
obstáculos, não basta apenas 
querer. Carece persistir no diá-
logo, traçar metas, ter a dispo-
sição e a boa vontade de su-
perar desafios, ampliar a visão 
em busca do todo, ousar nos li-
mites da prudência, desarmar 
os espíritos.

Pensando e agindo assim, 
é que como sabem, estamos 
à testa da nossa AAFIT, tendo 
você associado, como nosso 
principal alvo.

A política de resultados 
tem sido a nossa tônica, e agora 
mais do que nunca, até porque 
no próximo ano, teremos elei-
ções para Presidente, Governa-
dor, Senador, Deputados Fede-
rais e Distritais; e nós enquanto 
entidade de classe, não pode-
mos ficar alheios ao certame.

Não podemos mais ficar 
olhando à política pelo retro-
visor, gostemos ou não dela, o 
certo é que não vivemos sem a 
mesma e para tanto necessita-
mos estar enfronhados nela, se 
quisermos ser vistos, ouvidos e 
respeitados.

É necessário que comece-
mos a refletir sobre o assunto!

Lirando de Azevedo Jacundá
PRESIDENTE AAFIT/DF
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Em 21 de setembro comemora-
se o Dia do Auditor Fiscal da Receita 
em vários estados do Brasil, um projeto 
elaborado pelo atual Presidente da 
Associação dos Auditores Tributários 
do Distrito Federal (AAFIT), Lirando de 
Azevedo Jacundá, será apresentado 
na Câmara Legislativa do DF, pela De-
putada Distrital e líder do governo Eu-
rídes Brito, para que neste dia também 
seja comemorado o dia dos Auditores 
Tributários do DF, sendo este instituído 
a partir do ano que vem. 

A data foi escolhida por ser o 
dia de São Mateus. O Santo nascido 
em Cafarnaum exercia a profissão de 

Depois de mais de uma déca-
da, a AAFIT e o Sindifisco consegui-
ram autorização para realizar o con-
curso público de auditores tributários 
da Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal, foi permitida a contratação 
de 50 novos auditores. A realização 
do concurso foi autorizada pelo vice-
governador, Paulo Octávio, no dia 
02 de julho de 2009, porém alguns 
servidores de outros cargos fizeram 
reivindicações com o objetivo de in-
viabilizar o mesmo, o que tem feito 
atrasar um pouco o processo.

O presidente da Associação 
dos Auditores Tributários do Distrito 
Federal (AAFIT), Lirando de Azevedo 
Jacundá, em conversas, com a Depu-
tada Distrital e líder do governo do 
DF, Eurídes Brito (PMDB), e esta ga-

A AAFIT aguarda o edital, para organizar um 
cursinho preparatório para o concurso.

Impasse atrasa realização 
de Concurso Público

Edital deveria ter saído no inicio do mês de setembro, 
mas ainda não tem data definida para publicação

rantiu que está cobrando do Gover-
nador e Vice-governador do Distrito 
Federal, que a publicação do edital 
seja feita o mais rápido possível. A 
deputada tinha garantido anterior-
mente que seria publicado em no má-
ximo 15 dias, só que isso não ocor-
reu, por problemas na aprovação do 
mesmo. 

As etapas do concurso já foram 
definidas, haverá prova objetiva, dis-
cursiva e posteriormente o curso de 
formação. Foi pedida atenção espe-
cial na formulação das provas para 
evitar o problema que aconteceu no 
último concurso realizado em 1993, 
onde os reprovados entraram com re-
cursos administrativos e judiciais pela 
correção da redação atrasando a 
nomeação dos aprovados.

cobrador de impostos quando Jesus o 
chamou. Escreveu o evangelho em lín-
gua hebraica e, segundo uma tradição, 
pregou no Oriente. 

No ano de 930 as relíquias 
mortais do apóstolo São Mateus foram 
transportadas para Salermo, na Itá-
lia, onde, até hoje, é festejado como 
padroeiro da cidade. A igreja deter-
minou o dia 21 de setembro para a 
celebração de São Mateus, apóstolo. 

E por exercer a mesma função 
de prover e gerir fundos para promo-
ver o bem estar da sociedade, o Audi-
tor fiscal e tributário tiveram esta data 
escolhida para comemorar o seu dia! 

Projeto institui o dia do Auditor Tributário
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O projeto da Nota Fiscal Eletrô-
nica (NF-e), está em vigor desde o dia 
15 de setembro de 2006, e é coorde-
nado pelo ENCAT (Encontro Nacional 
dos Administradores e Coordenadores 
Tributários Estaduais) em parceria com a 
Receita Federal, foi desenvolvido com o 
objetivo principal de  alterar o sistema 
atual de emissão da nota fiscal em pa-
pel, por nota fiscal eletrônica com vali-
dade jurídica para todos os fins.

O Projeto NF-e traz grandes be-
nefícios para os contribuintes e as admi-
nistrações tributárias, como: redução de 
custos com impressão; redução do con-
sumo de papel; incentivo ao comércio 
eletrônico e ao uso de novas tecnologias; 
aumento na confiabilidade da Nota Fis-
cal; melhoria no processo de controle fis-

cal, possibilitando um melhor intercâmbio 
e compartilhamento de informações en-
tre os fiscos; dentre outros.

A emissão da NF-e pela empresa 
é feita através de um arquivo eletrôni-
co contendo as informações fiscais da 
operação comercial, que será assinado 
digitalmente, de maneira a garantir a 
integridade dos dados e a autoria do 
emissor. Este arquivo será transmitido 
pela Internet para a Secretaria da Fa-
zenda de jurisdição do contribuinte que 
fará uma pré-validação e devolverá um 
protocolo de recebimento (Autorização 
de Uso), sem o qual não poderá haver 
o trânsito da mercadoria. Para o com-
prador acompanhar o andamento de 
sua mercadoria será emitido uma repre-
sentação da NF-e, conhecido como Docu-

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
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Antigo morador de Brasília, 
o associado da AAFIT Antovaldo 
da França Cardoso se mudou com 
a família para Salvador. Antovaldo 
entrou um pouco antes da década 
de 70 no Fisco e foi oficial de admi-
nistração. Depois fez concurso inter-
no para Lançador de tributos, nome 
dado ao cargo na época. Anos mais 
tarde, trasformando-se em auditor 
tributário. A mudança para Salva-
dor aconteceu logo após a apo-
sentadoria, em 1988. Quando já 
estava instalado na capital baiana, 

Antovaldo decidiu voltar às suas ori-
gens e foi morar em um apartamen-
to no Bairro Angari em Juazeiro da 
Bahia, local onde vive até hoje. 

Antovaldo disse que tam-
bém tem uma chácara no município. 
“Adora ficar lá. Ela é maravilhosa, 
graças a Deus. Tem piscina, animais 
para cuidar e tenho contato com a 
natureza”. A chácara localiza-se a 
20 quilômetros de seu apartamen-
to e é próximo às margens do Rio 
São Francisco, no extremo norte da 
Bahia. O Rio está presente em to-
das as residências de Antovaldo: 
“Do meu apartamento também dá 
para ver o Rio”, contou.

Para quem procura por An-
tovaldo, o telefone para contato é 
(74) 3612-7890. Atualmente ele 
está morando em um apartamento 
em Juazeiro, na Avenida Carmela 
Dutra, 262. No verão, o associado 
vai para Salvador descansar.

Onde está Antovaldo?

Onde está você?
A coluna é um espaço para os associados encontrarem seus colegas que 
mudaram de cidade. Se você gostaria de ser encontrado ou de encontrar 
algum amigo associado da AAFIT, entre em contato e conte-nos.

Tel.: (61) 3468-1808 ou imprensa@aafit.com.br

mento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 
(DANFE), em papel comum, em única via, 
que conterá impressa, em destaque, a 
chave de acesso para consulta da NF-e 
na Internet e um código de barras que 
facilitará a captura e a confirmação de 
informações da NF-e pelas unidades fis-
cais. É importante ressaltar que o DANFE 
não tem valor de nota fiscal.

A implantação da NF-e vem para 
facilitar a vida do contribuinte, reduzindo 
custos e entraves burocráticos, facilitando 
o cumprimento das obrigações tributárias 
e o pagamento de impostos e contribui-
ções, além de fortalecer o controle e a 
fiscalização das atividades tributárias.

Maiores informações: 
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ 



03
www.aafit.org.br - aafit@aafit.com.br

AAFIT comemorou em agosto 
seu 46º aniversário

Associado pôde aproveitar durante todo o final de semana, as instalações do Hotel Fazenda 

A Associação dos Auditores Tribu-
tários do DF (AAFIT) realizou no sábado 
(22/08), no Hotel Fazenda RM, a festa 
comemorativa ao seu 46º aniversário e 
Dia dos Pais. A confraternização rece-
beu durante todo o dia, aproximada-
mente 500 pessoas, dentre autoridades, 
associados, familiares e convidados.

Os participantes da festa desfru-
taram durante todo o dia o espaço do 
Hotel Fazenda como: parque aquático 
completo  (seis piscinas, toboágua, sau-
na), minizôo com animais do cerrado, 
chalés, salão de jogos, passeios, aventu-
ra nos arvoredos,  deliciosos pratos típi-
cos das culinárias goiana e mineira, um 
delicioso boi no rolete e bebidas fartas 
e gratuitas, oferecidas pela AAFIT, além 
do sorteio de vários prêmios. 

Apesar da festa ter sido no sá-
bado, o associado e sua família pude-
ram aproveitar para conhecer o local 
todo o final de semana, de 21 a 23 de 
agosto, onde cinqüenta apartamentos 
ficaram à disposição para acomodar os 
associados. 

A animação durante os três dias 
ficou por conta da dupla Miguelito e 
Bem-te-vi, o sanfoneiro do cantor Ge-
raldo Azevedo; Pachequinho, o cantor 
Rei da Prata, a Banda de Forró Xodó 
na Rede, MPB com Kate Guitanna e Mo-
zart Moura, além de algumas canjas dos 
associados Deny Casimiro, Orlando Ri-
beiro, Vicente de Paula e do Presidente 
da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá, 
dentre outros.

Dentre os participantes estavam 

o presidente da Febrafite, Roberto Kup-
ski, que declarou: “A idéia da festa aqui 
no RM foi muito boa, mudou a forma 
de ser comemorada, que antes era in-
ternamente, isso agradou os associados 
podendo ser visto pela quantidade de 
pessoas que compareceram ao even-
to. Para a Febrafite é um prazer estar 
prestigiando esta festa, pois o Lirando é 
um líder conhecido por defender arden-
temente o auditor tributário”. Além de 
Kupsi, passaram pelo evento também a 
Deputada Distrital e líder do governo 
Eurídes Brito, o Deputado Distrital Rai-
mundo Ribeiro, o Secretário de Ciência 
e Tecnologia Izalci Lucas, o presidente 
do SINDIFISCO, Jazon Cares, o Conse-
lheiro do TCDF Manoel Andrade, o ra-
dialista da Rádio Nacional Luiz Alberto, 
dentre outros.

A associação ficou muito satisfei-
ta com o resultado de mais essa confra-
ternização. O vice-presidente da AAFIT 
Tonhão, disse: “estou satisfeitíssimo com 
o resultado da festa. A festa está bas-
tante liberal e estamos aqui para aten-
der os principais reclames dos nossos 
associados”.

Para o radialista Luiz Alberto: “A 
festa está excelente, até porque com a 
volta do Lirando, voltaram a realizar 
também as boas festas, há quatro anos 
eu não participava e agora com a vol-
ta dele fui novamente convidado. Fiquei 
surpreso das festividades serem durante 
três dias. A festa está muito bem organi-
zada. Faltava uma pessoa com carisma 
e liderança na presidência.”



ção como Centro Social e Cultural da 
Fiscalização de Rendas de Brasília, a 
associação mudou o nome em 1972, 
para Associação dos Agentes Fiscais de 
Tributos. Já em 1976, Associação dos 
Funcionários do Fisco do Distrito Federal 
(UNIFISCO). No ano seguinte, 1977, As-
sociação dos Agentes Fiscais de Tributos 
do Distrito Federal. Em 1985, Associa-
ção dos Auditores Fiscais do Tesouro do 
Distrito Federal. E somente em 19 de 
setembro de 1989, a AAFIT passou a se 
chamar Associação dos Auditores Tribu-
tários do Distrito Federal.

No início, a AAFIT não possuía 
sede própria, reunindo em salas da Se-
cretaria de Fazenda. Em 1979 foi alu-
gada uma sala no Edifício Márcia, no 
Setor Comercial Sul, para o estabele-
cimento da primeira sede administrati-
va. Em 1982 e 1983, foram adquiridas 
duas salas no Edifício Brasília Rádio 
Center no Setor de Rádio e Televisão 
Norte, e depois mais três na gestão do 
Lirando. Duas foram vendidas para aju-
dar na construção, do prédio que hoje 
abriga a AAFIT.

O Complexo Administrativo e 
Social da AAFIT atual, foi inaugurado 
em 20 de dezembro de 2002, depois 
do lote ser adquirido em um licitação 
pública. A infra-estrutura reúne áreas 
administrativas e de lazer em um am-

biente amplo e moderno de 2.695,70 
m². Projetado arquitetonicamente, tam-
bém possui quatro salões de festas, um 
auditório, salas de treinamento, labora-
tório de informática, piscina, consultório 
odontológico, sala de Seguro e da Re-
vista Técnica Tributária.

Para os três fundadores da 
AAFIT, presentes na festa de 46 anos, 
a associação sempre progrediu em 
melhorias para a vida dos associa-
dos, seguindo sua missão de promover 
a integração e o bem-estar dos seus 
associados. Eles se declararam muito 
honrados em ver os benefícios que a 
atual diretoria está promovendo para 
seus associados. Para Macarini: “É uma 
honra muito grande ter assinado a Ata 
de criação da AAFIT, há 46 anos”. A 
respeito da festa opinou; “As festas da 
AAFIT têm todas elas um valor sentimen-
tal para mim. Antes da AAFIT nós só nos 
encontrávamos no cemitério, agora têm 
essa confraternização todos os anos e 

AFFIT e seus 46 anos de história

Na comemoração dos 46 anos 
da associação conseguimos reunir três 
associados que assinaram a Ata de 
criação da AAFIT foram eles:  Deny 
Casimiro, José Elyseu Macarini e José 
Buitone de Carvalho Silva, que conta-
ram um pouco de como foi a criação da 
entidade.

A Associação dos Auditores Tri-
butários do distrito Federal foi funda-
da em 21 de agosto de 1963, por 26 
servidores do fisco, na época Fiscais 
de Renda e Auxiliares de Fiscalização, 
reuniram-se criando em Assembléia 
Geral, o Centro Social e Cultural da 
Fiscalização de Rendas de Brasília, 
tendo com primeiro presidente Elmo 
Tambosi.

A AAFIT inicialmente era cha-
mada de centro cultural, pois segundo 
Buitone: “Naquela época as reuniões 
eram escondidas, não podíamos dizer 
que íamos criar uma associação, por isso 
primeiramente registramos a associação 
como Centro Cultural. Na década de 60 
não podíamos fazer reivindicações, por 
isso os sindicatos não funcionavam, eles 
achavam que qualquer reunião de gru-
po era para protestar, sempre havia re-
presálias. Nós pensávamos em melhorias 
não em protestos, nós não podíamos fa-
zer nenhum documento reivindicatório”.

Depois de nove anos da sua cria-
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Comemoração de aniversário da Associação reúne pioneiros 

o Lirando é o grande responsável por 
isso”. Já para Buitone o sucesso da AA-
FIT se deu pelo empenho de cada um 
em querer que essa associação cresça. 
“Apesar do caminho ter sido árduo, com 
muita dificuldade, conseguimos os nos-
sos objetivos, e o Lirando sempre honrou  
de forma exemplar os compromissos da 
associação, além de sempre fazer en-
contros festivos muito gostosos.” E para 
Deny Casimiro “o Lirando está fazendo 
melhorias. A diretoria da AAFIT é uma 
equipe que está sendo bem adminis-
trado por ele, está sempre honrando o 
sacrifício e o esforço despendido há 46 
anos por uma turma de 26 colegas que 
plantaram a semente da união exata-
mente em 21 de agosto de 1963.”
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A Associação dos Audito-
res Tributários do Distrito Federal 
(AAFIT) firmou convênio com a Em-
presa RUN4U assessoria esportiva, 
para oferecer aos seus associados, 
acompanhamento especializado, 
para aqueles que praticam ou que 
tenham interesse em praticar cami-
nhada e corrida profissionais.

As aulas serão freqüentes, 
com horários pré-determinados pe-
los profissionais da RUN4U. Também 
é função da empresa, organizar 
e coordenar o Clube de corrida e 
caminhada, acompanhar sempre os 
treinos, acompanhar os associados 
nas competições oferecendo todo 

o apoio necessário, além da elabo-
ração dos relatórios, com os pontos 
positivos e negativos quando ocor-
rer um evento. Os custos serão na 
modalidade de co-participação, no 
qual a AAFIT arca com uma parte e 
o associado com a outra.

A AAFIT já oferece, no seu 
Complexo Administrativo e Social, 
para seus associados aulas de Pila-
tes, hidroginástica. O Tai Chi Chuan 
está aguardando inscrições e você 
pode fazer sugestões de horário. 

As aulas de Pilates e de hi-
droginástica são orientadas por 
um personal trainer profissional, 
os equipamentos para auxiliar os 
alunos na técnica do Pilates são 
disponibilizados pela associação e 
para as aulas de hidroginástica a 
piscina é aquecida, na lateral dela 
tem, barras de ferro para ajudar os 
alunos nas aulas dentro d’água. As 
aulas de Tai Chi Chuan serão orien-
tadas pelo associado da AAFIT, Jo-
aquim Reginaldo Dias da Mata.

Associação incentiva 
prática de corrida e outras 

atividades esportivas

Lirando e Tonhão comemoram 
com Manoelzinho

Ao amigo Manoelzinho os nossos sinceros cumprimentos!

O presidente e o vice-presi-
dente da Associação dos Auditores 
Tributário (AAFIT), Lirando de Aze-
vedo Jacundá e Antônio Alves do 
Nascimento Neto (Tonhão), respec-
tivamente, participaram no último 
dia 02/09, no Clube do Exército, do 
aniversário do Conselheiro do Tribu-

nal de Contas do Distrito Federal e 
grande amigo da associação, Mano-
el Paulo de Andrade (Manoelzinho).

A festa foi bastante concorri-
da e contou ainda com as presenças 
do Governador do Distrito Federal, 
José Roberto Arruda, do ex-gover-
nador Joaquim Roriz e do ex-minis-
tro dos Esportes Agnelo Queiroz.
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Reuniram-se no dia 03/09, 
no Ministério da Fazenda em audi-
ência com o secretário da Receita 
Federal do Brasil, Otacílio Dantas 
Cartaxo, o presidente e vice-presi-
dente da FEBRAFITE, Roberto Kup-
ski e Lirando Jacundá, para tratar 
de assuntos relacionados à Lei Or-
gânica do Fisco (LOF).

Inicialmente, o presidente da 
FEBRAFITE desejou sucesso ao novo 

secretário e solicitou apoio pela 
luta para se fazer uma Lei Orgâni-
ca em termos de Brasil. ”A FEBRA-
FITE defende que tendo em vista 
os dispositivos constitucionais, inciso 
XXII do artigo 37, que considera 
as Administrações Tributárias da 
União dos Estados do DF e dos mu-
nicípios, atividade essencial para 
o funcionamento do estado, exer-
cidas por servidores de carreiras 

especificas e o trabalho integrado 
dos Fiscos dos entes federados e 
inciso IV do artigo 167, que prevê 
recursos prioritários para exercer 
a atividade, esta matéria necessita 
de regulamentação, que será jus-
tamente através de uma lei orgâ-
nica”, diz Roberto Kupski. 

Na ocasião, os representan-
tes da Federação defenderam a 
edição da LOF, importantíssima não 
só para os auditores da Receita Fe-
deral, mas como também, para as 
demais carreiras do Fisco dos entes 
federados. Para FEBRAFITE, a LOF 
representa um aperfeiçoamento 
das normas que garantem um siste-
ma tributário mais justo e eficaz.

A acolhida do secretário 
foi cordial. Para ele, “a LOF é um 
tema de extrema relevância, mas 
têm que se buscar primeiramente 
os consensos internos e também ter 
como foco, uma garantia para o 
exercício pleno da atividade”.  

Portanto, a FEBRAFITE desde 
já e sempre continuará trabalhan-
do na busca dessa LOF, através do 
diálogo entre os entes governa-
mentais  e as entidades que repre-
sentam os Fiscos. 

Fonte: Febrafite

FEBRAFITE em audiência com o 
Secretário da Receita Federal do Brasil

No dia 4 de setembro, o 
Procurador Geral da República, 
Roberto Gurgel, recebeu o presi-
dente e o vice-presidente da FE-
BRAFITE e presidente da AAFIT, Ro-
berto Kupski e Lirando de Azevedo 
Jacundá, respectivamente, além do 
advogado da FEBRAFITE Joseval-
do Fernandes Gonçalves Júnior, em 
reunião para tratar de assunto ine-
rente ao Fisco Estadual Brasileiro.

Lirando Jacundá, Otacílio Dantas Cartaxo e Roberto Kupski

Encontro com 
Procurador Geral 

da República
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O Nota Legal é um 
programa do governo do 
Distrito Federal que tem 
como objetivo motivar os 
consumidores a exigirem a 
entrega do documento fis-
cal, buscando reduzir assim 
o mercado informal e propiciar o 
incremento da arrecadação tri-
butária do DF.

O programa foi institu-
ído por um projeto de lei nº 
4.159/2008, apresentado pelo 
deputado Leonardo Prudente 
(DEM) juntamente com o deputa-
do distrital José Antônio Reguffe 
(PDT), aprovado e sancionado 
pelo governador do Distrito Fe-
deral, José Roberto Arruda.

Para obtenção do benefício, 
é necessário que o consumidor exi-

ja o registro do seu CPF ou CNPJ 
no documento fiscal emitido pelo 
contribuinte. Com a Nota Legal, o 
consumidor poderá recuperar até 
20% do valor pago a título de 
ICMS e ISS na compra de merca-
dorias ou contratação de serviços 
nos quais incidam qualquer dos 
dois tributos. O crédito poderá ser 
utilizado pelo cidadão para aba-
ter o valor do seu débito relativo 
ao IPTU e IPVA. O desconto não 
se aplica, no entanto, aos casos de 
consumo de combustíveis, energia 

elétrica e serviços de comu-
nicação, dentre outros. Para 
ter direito ao crédito, o con-
sumidor deverá cadastrar-
se no site da Secretaria de 
Fazenda do Distrito Federal 
ou nas agências de atendi-

mento da Receita. Vale lembrar 
que somente os imóveis e veículos 
em situação regulares enquadram 
na lei para fins de abatimento.

Por enquanto, a adesão ao 
programa é obrigatória para ins-
tituições de ensino e cursos profis-
sionalizantes, auto-escolas, além 
de academias, hotéis, motéis e 
restaurantes. O objetivo do go-
verno do Distrito Federal é que a 
regra passe a valer para todos os 
segmentos comerciais, em janeiro 
de 2010.

Jogo da Amizade

No último dia 21, ocorreu o 
“Jogo da Amizade: esporte união 
para todos”, no Arena Futebol Clu-
be, organizado por “Santinho”, com 
apoio do Deputado Distrital Cabo 
Patrício, o ex-ministro dos esportes, 
Agnelo Queiroz e o sub-secretário 
de Saúde do Distrito Federal, Dr. 
Fernando Antunes. 

O time da Associação dos 
Auditores Tributários do Distrito Fe-
deral (AAFIT) jogou contra os Ami-
gos do Santinho. A disputa contou 
com a presença do presidente AA-

FIT, Lirando de Azevedo Jacundá e 
o vice-presidente, Antônio Alves do 
Nascimento Neto (Tonhão), os di-
retores da Associação, Jadson Ja-
nuário de Almeida, Genivaldo da 
Silva Barbosa e Nivaldo Pavanini. 
Além do presidente da FEBRAFITE, 
Roberto Kupski, o secretário-adjun-
to de Fazenda, André Clemente, o 
Subsecretário da Receita, Adriano 
Sanches, o Administrador do Gama, 
Cícero Neildo Furtado, o diretor do 
Hospital Regional do Gama (HRG), 
Cícero Sobrinho, dentre outros.  

Para o Diretor Financeiro da 
AAFIT, Jadson Januário de Almei-
da: “O jogo teve como objetivo 
promover a amizade, pois os ami-
gos nos levam a prosperidade”. 

O time da AAFIT saiu ga-
nhando, mas Santinho pediu revan-
che, que será realizada no Gama, 
em data a ser confirmada poste-
riormente. 

Após o evento esportivo foi 

feita a premiação e servido um 
saboroso churrasco, regado a re-
frigerante e cerveja. Para o presi-
dente da AAFIT “O esporte tem a 
capacidade de reunir as pessoas, 
irmanando-as; tendo como foco 
principal a amizade e a cordia-
lidade; portanto, a AAFIT estará 
sempre incentivando e apoiando 
essas práticas esportivas”.

Nota Legal

Timaço da AAFIT

Lirando e o presidente da FEBRAFITE, Roberto Kupski

Programa do governo do Distrito Federal motiva consumi-
dor a exigir sua Nota fiscal

Várias autoridades do GDF 
prestigiaram o evento
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Já o associado Martinho de Sou-
za Maia, que levou um cd e dvd portátil 
para carro, disse: “é excelente a idéia 
da AAFIT, porque  o associado contribui 
financeiramente para manter a associa-
ção e desta forma a associação está 
retribuindo mesmo os associados que 
não puderam comparecer ao encontro 
festivo. O prêmio é maravilhoso. A nova 
administração da AAFIT pra mim não é 
nova pois já é a 5ª vez que Lirando está 
como presidente, como somos bons ami-
gos, fico sem palavras  que descrevam 
sua gestão, é um lider nato!”

Os associados que ainda não res-
gataram seus prêmios, Benedito Francisco 
de Andrade e Edite Antão, podem com-
parece a sede da AAFIT, para buscá-los. 
Já o associado José de Castro, que mora 
em Belo Horizonte e também ganhou um 
brinde da associação, receberá seu prê-
mio em casa, pelo Correio. 

Por ocasião da comemoração 
dos 46 anos e Dias dos Pais da Associa-
ção dos Auditores Tributários do Distrito 
Federal (AAFIT), ocorrido no dia 22/08, 
houve durante a festa sorteio de vários 
brindes, não só para os presentes como 
para todos os associados.

Dois associados que não estavam 
nas festividades compareceram à sede 
da AAFIT para buscar seus prêmios. 
Cleber Jordão que não pôde compa-
recer ao evento, por estar viajando, e 
foi contemplado com um laptop, esteve 
dia 26/08 na AAFIT para buscar seu 
prêmio e declarou: “Foi uma excelente 
idéia da associação de premiar tam-
bém os associados que não puderam 
comparecer à festa e associado que sou 
é muito gratificante receber este prêmio 
e ser prestigiado, o prêmio é muito bom, 
extremamente útil”.  

Associados recebem prêmios na AAFIT

Em virtude da reunião do CD 
da Febrafite no dia 25/09/2009, 
estamos adiando a data do Ha-
ppy Hour, “Talentos Musicais do 
Fisco”, para o dia 02/10/2009.

Os Auditores e seus fami-
liares que queiram dar sua can-
ja no evento podem se inscrever 
enviando um email para aafit@
aafit.com.br ou pelo telefone 
(61) 3468-1808 com informa-
ções dos componentes do gru-
po e o estilo musical, até o dia 
30/09/2009.

O evento terá inicio a par-
tir das 19hrs, no Complexo Ad-
ministrativo e Social da associa-
ção, que fica localizado na CA 
11 lote 10, Centro de Atividades 
do Lago Norte. Contamos com a 
sua participação! 

AAFIT apresenta “Talentos Musicais do Fisco”

Ministro da 
AGU recebe 
FEBRAFITE

O ministro da Advocacia Ge-
ral da União, José Antônio Dias To-
ffoli, e o procurador-geral federal, 
Marcelo de Siqueira Freitas, rece-
beram dia 26/08 em audiência o 
presidente e vice-presidente da FE-
BRAFITE, Roberto Kupski e Lirando 
de Azevedo Jacundá, o deputado 
federal (PDT-SP), João Eduardo 
Dado, o diretor geral da Unafe, 
Rogério Vieira Rodrigues e o presi-
dente da Apesp e representante da 
Anap, Ivan de Castro Duarte, para 
tratarem de interesses dos planos de 
saúde do Fisco Estadual Brasileiro. 

Durante a audiência, os repre-
sentantes do Fisco solicitaram apoio 
ao ministro sobre a não aplicação em 
plano de auto-gestão do art. 34 da 
Lei 9656/98, que determina na for-
ma e no prazo definidos pela ANS, 
que as entidades com planos de 
saúde deverão constituir-se pessoas 
jurídicas independentes para operar 
planos de assistência à saúde. 

Na ocasião, o ministro Toffoli 
manifestou-se sensibilizado com o 
assunto e disse que fará uma análi-
se detalhada sobre o tema. Ficando 
a responsabilidade da FEBRAFITE 
em preparar um dossiê completo 
(com recursos da federação) e en-
caminhar ao procurador Marcelo 
de Siqueira.

Fonte: Febrafite

Associado Cleber Jordão e Lirando

Lirando  e o Associado Martinho de Souza

Procurador-geral federal, Marcelo de Siqueira, De-
putado João Eduardo Dado, Advogado da União, 
José Antônio Dias Toffoli, Presidente da FEBRAFI-
TE, Roberto Kupski, vice-presidente da FEBRAFITE e 
presidente da AAFIT, Lirando de Azevedo Jacundá, 
o Diretor da UNAFE, Rogério Vieira Rodrigues e o 
presidente da APESP, Ivan de Catro Duarte.
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O presidente da Associação 
dos Auditores Tributários do Distri-
to Federal (AAFIT), Lirando de Aze-
vedo Jacundá, e o vice-presidente 
Antônio Alves do Nascimento Neto 
(Tonhão), compareceram no dia 20 
de agosto, à inauguração da nova 
sede do Tribunal Administrativo de 
Recursos Fiscais do Distrito Federal 
(TARF/DF). O evento contou com a 
presença do Secretário da Fazen-
da do DF Valdivino de Oliveira, o 
Secretário Adjunto da Fazenda do 
DF e conselheiro efetivo do CD da 
AAFIT, André Clemente, o Procura-
dor Geral do DF, Marcelo Galvão, 
além dos funcionários da TARF, da 
secretaria de fazenda do DF, den-
tre outros convidados.

Confira a entrevista concedi-
da pelo Presidente do Tribunal Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais do 
Distrito Federal e Diretor Adminis-
trativo da Associação dos Audito-
res Tributários do Distrito Federal, 
Sebastião Quintiliano, a assessoria 
da AAFIT.

Info AAFIT - O que o Sr. acha das 
mudanças na sede do Tribunal?
Sebastião Quintiliano - A mudança 
foi muito proveitosa, porque nos 
instalamos em prédio próprio e de 
modo definitivo, com lay-out ade-

quado às atividades desenvolvidas 
no Tribunal.  

Info AAFIT - Quais os benefícios que 
esta nova estrutura trarão para os 
funcionários e para a qualidade na 
prestação de serviços para os con-
tribuintes e para a população do DF 
como um todo?
SQ - As novas instalações são 
mais confortáveis do que as 
antigas,proporcionando melho-
ra nas condições de trabalho dos 
funcionários,além de propiciar um 
melhor atendimento aos contribuin-
tes de modo geral.    
 
Info AAFIT - Que colaboração a 
Secretaria de Fazenda do Distrito 
Federal, tem dado para melhorar a 
estrutura do tribunal?
SQ - O Sr.  Secretário de Fazenda 
não mediu esforços para atender 
o TARF, dotando o Tribunal   de 
moderna e ampla infra-estrutura 
tecnológica.

Info AAFIT - Nesse período que o 
Sr. está à frente deste tribunal quais 
foram as maiores conquistas para o 
colegiado e seus funcionários?
SQ - A maior conquista a meu ver, 
foi  a sede  própria, pois  evita as 
mudanças constantes quando se 

está em prédio alugado.

Info AAFIT - Qual o volume mensal de 
recursos interpostos junto ao TARF?
SQ - Em média setenta processos.

Info AAFIT - Como tem sido o ritmo 
de julgamento no colegiado?
SQ - O ritmo tem sido acelerado, 
porque aumentou bastante a mé-
dia de recursos interpostos junto a 
este Tribunal.

Info AAFIT - Que importância o Sr.  
acredita ter um tribunal administrati-
vo para equacionar as lides existente 
entre o contribuinte e o estado?
SQ - A solução das contendas ad-
ministrativamente, além de serem 
mais baratas, alivia bastante os 
contenciosos judiciais.

Info AAFIT - O que o Sr. espera da 
relação TARF x AAFIT?
SQ - As relações com a AAFIT são 
as melhores possíveis, basta dizer 
que o presidente da AAFIT e o vice 
já foram membros desta Corte.

Info AAFIT - Como membro da atual 
diretoria da AAFIT o que espera da 
gestão presidida pelo seu Presidente, 
Lirando?
SQ - Nós temos plena confiança na 
capacidade de gestão dos dirigen-
tes da AAFIT, em especial, de seu 
presidente que tantas vezes já de-
monstrou o seu talento e liderança a 
frente desta valorosa Associação.

Inaugurada nova sede do TARF

Lirando de Azevedo Jacundá, Antônio Alves do Nascimento e Sebastião Quintilhiano na inaugura-
ção da nova sede do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF).

Secretário Adjunto da Fazenda do DF André 
Clemente, Secretário da Fazenda do DF Valdivi-

no de Oliveira, Lirando e Tonhão.
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A Vip´s, Seguros, Corretora Oficial 
da FEBRAFITE  em parceria com 
a Associação dos Auditores Tribu-
tários do Distrito Federal - AAFIT 
realizará um trabalho importante 
sobre seguro de vida  na cidade 
de Brasília.
A AAFIT juntamente com a Vip´s 
Corretora de Seguros convidam 
todos os Segurados e Associados a 
participarem deste trabalho, nos-
sos colaboradores estarão a espe-
ra de todos na sede da associação 
no Lago Norte/DF.
Vamos conferir alguns de nossos 
benefícios e diferenciais;

Coberturas:
• Morte Natural;
• Morte Acidental;
• Invalidez Permanente por 

Acidente; 
• Nova cobertura de Invali-

dez Funcional Permanente Total por 
Doença - IFPD

• Auxilio Funeral.  

Benefícios:
• Seguro sem carência;
• Cobertura antecipada de-

pendendo da data de contratação 
do seguro;

• O Auxilio Funeral (Seguro 
individual), independente da co-

bertura contratada, não é descon-
tado o valor do auxilio funeral (R$ 
3.000,00);

• Assistência a pessoas, que 
é o translado, ou seja, socorro em 
caso de sinistro;

• Atendimento personalizado, 
inclusive para consultorias;

• Os planos são adequa-
dos ao perfil de cada segurado, 
inclusive em casos de doenças pré 
existentes (Novo plano Vida Mais) 
e (acidentes pessoais coletivos), vol-
tado a acidentes com mais duas co-
berturas;

• Menores taxas do mercado.
Para obter maiores informações, en-
trar em contato na sede da AAFIT. 
Atenciosamente,
Lirando de Azevedo Jacundá.
Presidente

Prezado Associado (a)

Preocupados com seus asso-
ciados os representantes das as-
sociações dos Auditores Fiscais dos 
estados do Espírito Santo, Rondô-
nia, Mato Grosso do Sul, Alagoas, 
Rio Grande do Norte e Tocantins 
reuniram-se no último dia 31 de 
agosto, na sede da Vip’s Correto-
ra de Seguros em São Paulo, para 
discutirem juntamente com a dire-
ção daquela corretora, a AFRESP 
e a FEBRAFITE, a possibilidade de 
implantação de apólices de seguro 
naqueles estados. 

Participaram do evento os di-
retores da Vip’s, Daniel Lopes Ahu-
mada e Eronita Oliveira, o vice-pre-

sidente da FEBRAFITE e presidente 
da AAFIT, Lirando de Azevedo Ja-
cundá, Jorge Antonio da Silva Cou-
to presidente da AUDIFISCO/TO, 
Fernando Luis Valejo presidente da 
FISCOSUL/MS, José Macedo da AS-
FARN/RN, Luiz Antônio Tenório Ma-
galhães presidente da ASFAL/AL, e 
os representantes da AFITES/ES e da 
AAFRON/RO José Eustáquio Pessoa 
e Orlando Jerônimo respectivamen-
te. Participou também da reunião o 
diretor de seguros da AFRESP/SP 
Marcimedes Martins da Silva. O 
evento foi bastante proveitoso e o 
próximo será para implantação de 
uma apólice nesses estados.

Os Au-
ditores as-
sociados à 
AAFIT têm 
um beneficio 
na hora da 

dor, é  o Fundo de Solidariedade 
da associação no qual o objetivo 
é auxiliar a família do auditor(a) 
falecido. 

O Fundo de solidariedade é 
um rateio feito entre os auditores 
associados, no qual contribui com 
uma taxa de atualmente R$ 35,00, 
que no final da arrecadação dá 
em torno de R$ 12.000,00 para a 
família do associado falecido. 

O fundo é pago para a pes-
soa que  o associado em vida caso 
o mesmo não tenha indicado nin-
guém, vai para os seus dependen-
tes legais, sendo dividido de forma 
equânime entre os dependentes.

Fundo de 
Solidariedade 

da AAFIT

Associações reúnem-se 
com a Vip’s

ETERNA   LEMBRANÇA

Comunicamos que perdemos em agosto de 2009, a colega Gláucia Maciel Góes que 
ficará marcada em nossas lembranças por ter ajudado a construir a bela história da AAFIT.

Desejamos que esteja agora vivendo a eterna alegria junto de Deus!
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Seguro de vida é um da-
queles produtos que contratamos 
com a intenção de nunca precisar 
usá-lo. O seguro de vida é pago 
quando a próprio segurado vem 
a falecer, em qualquer que seja o 
momento de seu óbito.  

Este seguro tem como obje-
tivo garantir a segurança financei-
ra dos seus dependentes por um 
determinado período de tempo 
caso você esteja impossibilitado de 
fazê-lo.

Para se contratar um seguro 
é necessário saber qual é o seu es-
tilo de vida, pois é através do seu 
perfil que você poderá determinar 
o valor do seguro. 

Para determinar o valor do 
seu seguro de vida, calcule as des-
pesas correntes da sua família, es-
tabeleça um prazo para cobertura 
destas despesas. Afinal, o segu-
ro não tem como objetivo garan-
tir uma renda perpétua, mas dar 
condições para que a sua família 
consiga se restabelecer, esta ne-
cessidade vai variar dependendo 
do perfil da sua família, idade dos 
seus filhos, entre outros.

Feito isso, você deve estimar 
o valor do seu patrimônio, isto é, 
quanto acumulou até o momento. 
Mas lembre-se que alguns bens 
não poderão ser vendidos, como 
sua casa, portanto estime seu pa-
trimônio já excluindo bens ou va-
lores que não poderão ser usados 
para garantir uma renda familiar.

O valor do seguro de vida 
varia de acordo com a faixa etá-
ria do assegurado. Na Associação 
dos Auditores Tributários do Distri-
to Federal (AAFIT), esse seguro é 
feito através da Vip’s Corretora 
de Seguros, se você é associado 
e ainda não tem o seguro, pode 
contatar com a associação para se 
informar sobre o mesmo.

A importância 
de se ter um 
Seguro de 

vida

Um chamado a reflexão!

Talvez alguns auditores que 
não sejam filiados à AAFIT tenham 
motivos que entendem sejam sufi-
cientes, ou justifiquem a desfiliação, 
ou não filiação, mas, na condição de 
Diretor de Comunicação da AAFIT 
externo a reflexão e confiança de 
que percebo claramente que todos 
da associação têm compromisso 
com todos os auditores, inclusive os 
que não estão associados.

A filiação à AAFIT é como 
algumas pessoas manifestam este 
compromisso com a defesa da ins-
tituição FISCO, e dos auditores tri-
butários.

A associação pode, para al-
guns, lembrar de pequenas contra-
riedades próprias às associações, 
mas para algumas pessoas e para 
as Diretorias atuais e passadas da 
AAFIT, se associar representa um 
cuidado essencial para a defesa 
da auditoria, questão esta essen-
cial para o FISCO, pois é sabido 
que as funções da auditoria são o 
cerne das competências necessárias 
ao exercício das atividades fazen-
dárias dentro da legalidade, e por 
isto têm sido tão atacadas. É um 
ataque contra a instituição.

Os percalços que vêm de-
sestruturando o FISCO do Distrito 
Federal são fruto da indiferença. 
Entendo que a filiação é um ato de 
responsabilidade com a Carreira, 
com nossas vidas e de nossos fami-
liares, bem como com o Fisco do DF.

Infelizmente, vemos pessoas 
importantes da administração tri-
butária sem qualquer compromisso 
com a função de auditoria tributá-
ria. Esta síndrome tem desvirtuado o 

FISCO do DF causando grande pre-
juízo à Fazenda Pública e à socie-
dade. O pior é que muitas pessoas 
estão até se acostumando com estas 
distorções; a falta do concurso pú-
blico para Auditor Tributário é um 
dos exemplos.

Mas mesmo nestes momentos 
de provação, vejo muitas pessoas 
que agem com grandeza para ten-
tar minimizar estes problemas que 
assolam o Fisco do DF. Acompanhei 
o compromisso e a integridade de 
propósitos da Deputada Eurides 
Brito, no sentido de tomar posições 
que protegessem a Auditoria Tribu-
tária e a instituição do FISCO. Isto 
me faz ter a certeza de que estes 
dias ruins podem servir para nosso 
fortalecimento e conscientização, se 
as pessoas saírem da indiferença 
para uma posição consciente e ci-
dadã.

A luta incessante a favor do 
FISCO e da preservação das ba-
ses legais para atuação do FISCO 
pautou as atividades da Deputada 
Eurides Brito e de seus assessores, 
nos meses de junho e julho são um 
bom exemplo de compromisso com 
o FISCO.

Mas, mais importante e es-
sencial que isto é o desenvolvimento 
de nossa consciência e o compro-
metimento dentro de nossa própria 
categoria: a consciência política e 
técnica de que o FISCO é alvo de 
todos os interesses, e de que pre-
cisamos de instituições fortes para 
nossa representação. A consciência 
e o compromisso de cada Auditor 
tributário filiando-se à AAFIT é, em 
meu juízo, uma manifestação em 
defesa da instituição. 

Espero que Deus abençoe a 
todos nós com sabedoria, retidão e 
atitudes adequadas ao momento e 
ao nosso futuro. Futuro este que será 
o reflexo de nossas escolhas indivi-
duais e coletivas.

Nivaldo Pavanini, 
Diretor de Relações Públicas 

e Comunicação Social da AAFIT.
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Conferência das 
Carreiras Típicas 

do Estado
 

A Conferência das 
Carreiras Típicas do 

Estado será promovida 
pelo Fonacate e 

entidades associadas 
nos dias 10 e 11 de 
novembro deste ano, 
no auditório Petrônio 
Portela, do Senado 
Federal, em Brasília.

PEC nº 555
A proposta de emenda 

Constitucional nº 555 que dispõe 
sobre o fim da contribuição pre-
videnciária dos aposentados do 
serviço público, está em tramita-
ção na Câmara dos Deputados.

Apresentada em 22 de junho 
de 2006, com o fim da legislatura, 
a proposta foi arquivada. Em 20 
de junho de 2007, por intermédio 
do requerimento 1.199/07, a ma-
téria foi desarquivada. Em 22 de 
agosto de 2007, a matéria teve 
o parecer aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) em 
3 de outubro de 2007. No dia 2 
de junho do presente ano, o Depu-
tado ODAIR CUNHA elaborou um 
requerimento, solicitando a insta-
lação de uma Comissão Especial 
para proferir parecer a respeito 
da emenda nº 555, na qual revo-
ga o artigo 4º da Emenda Cons-
titucional nº 41. Em 13 de agosto 
de 2009 a ANFIP juntamente com 
a Fenafisco e o Mosap, fizeram 
contato com lideranças parlamen-
tares na Câmara dos Deputados 
para recolher assinaturas no re-
querimento que solicita a instala-
ção da Comissão Especial para a 
matéria.

PEC 210
No dia 23 de junho de 2009 

a Comissão especial da Câmara 
aprovou a PEC 210/2007, de au-
toria do deputado Régis de Oli-
veira, que restabelece pagamento 
do Adicional por Tempo de Servi-
ço aos membros do MP e da ma-
gistratura. A PEC 210/07 altera 
os artigos 95 e 128 da Constitui-

ção Federal para restabelecer o 
pagamento do ATS. 

A matéria segue agora para 
apreciação no plenário da Câma-
ra em dois turnos de votação e, de-
pois, para análise no Senado Fe-
deral.  O presidente da comissão 
especial da Câmara foi o deputa-
do João Dado (PDT-SP) e o relator 
foi Laerte Bessa (PMDB-DF); que 
acolheu várias emendas, agrupan-
do os benefícios várias carreiras 
de Estado, inclusive o Fisco.

PEC 21
Além da Proposta de Emen-

da Constitucional (PEC) 210/2007 
que tramita pela Câmara, exis-
te outra no Senado Federal que 
também pretende alterar os arts. 
95 e 128 da Constituição Federal, 
para restabelecer o adicional por 
tempo de serviço como componen-
te da remuneração das carreiras 
da Magistratura e do Ministério 
Público.

Proposta pelo Senador Ál-
varo Dias, a PEC 21, por benefi-
ciar somente as carreiras da Ma-
gistratura e do Minstério Público, 
a UNAFE entrou com um pedido 
de inclusão da Advocacia Públi-
ca Federal. No dia 8 de julho do 
presente ano a PEC foi para ser 
votada no Senado, porém como 
não tinha sido incluso a Advocacia 
Pública Federal a UNAFE pediu 
para o Senador Francisco Dornel-
les (PP-RJ), que prontamente pe-
diu vistas do projeto, suspendendo 
a votação.

Desde o dia 5 de agosto a 
PEC está pronta para a pauta na 
Comissão.

Isto muito lhe interessa. 
Fique de olho!

Fórum Brasileiro de Direito 
Público e Seminário de Altos 
Estudos de Direito Administra-
tivo, nos dias 25 a 27 de no-
vembro, em Gramado, no Ho-
tel Serra Azul. Co-Promoção 
do Instituto Brasileiro de Altos 
Estudos de Direito Público. 
Informações: editora Fórum 

Fone: 55 (31) 2121-4900 


