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Os filiados ao Instituto dos Auditores Fiscais do 
Estado da Bahia (IAF) se reúnem em assembleia 
amanhã (18/04) para discutir os assuntos de 
interesse da categoria como prestação de contas 
de 2011, Teto Constitucional, Redutor Salarial e 
mudanças na Sefaz. O evento acontece na Casa 
do Comércio (Av. Tancredo Neves, nº 1109, em 
Salvador) e será aberto às 8h com um café da 
manhã. “Com esse encontro mostramos a força 
de mobilização dos Auditores. O objetivo é 
debater e encontrar soluções para essas 
importantes questões”, afirma Augusto Ferrari, 
vice-diretor de Organização e Mobilização 
Sindical do IAF.
 
As atividades serão iniciadas às 9h com a 
prestação de contas. O diretor Administrativo e 
Financeiro do IAF, Stéphenson Cerqueira, 
apresentará o balancete do Instituto em 2011 e 

ASSEMBLEIA REÚNE AUDITORES FISCAIS EM SALVADOR

TETO CONSTITUCIONAL É 
AGUARDADO PELOS AUDITORES

IAF MOSTRA OS RESULTADOS 
DA PESQUISA DE OPINIÃO

PROMOÇÕES 2011 
CONTINUAM EM ATRASO
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responderá os questionamentos dos filiados 
presentes. Em seguida o diretor de Organização 
e Mobilização Sindical, Antonio Medeiros, 
mostrará os principais números da pesquisa de 
opinião realizada em 2011 pelo IAF por 
intermédio da empresa Pesquisa e Análise (P&A). 

Na sequência, os temas Teto Constitucional e 
Redutor Salarial serão explanados pelos 
advogados da AZI & Torres. Já as mudanças na 
Secretaria da Fazenda ( Sefaz) com a chegada do 
novo secretário serão apresentadas pelo 
presidente do Instituto, Helcônio Almeida. “A 
pauta da Assembleia é previamente definida 
com sugestões dos colegas. No entanto, outros 
assuntos surgem e são abordados, a exemplo do 
estudo do Auditor Fiscal Dennis Alves sobre 
seguro de vida que será exposto aos associados 
nesse evento”, finaliza Ferrari.

Os Auditores do interior que vierem para a 
Assembleia terão as despesas com a passagem 
terrestre ressarcidas pelo IAF desde que 
apresentem os tickets de viagem (a passagem de 
retorno deve ser digitalizada e enviada para o e-
mail ancristina@iaf.org.br).

Associados confirmaram presença em 2011
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Os associados do Instituto dos Auditores Fiscais 
do Estado da Bahia (IAF), vencedores em todas as 
instâncias do processo que requer a adaptação 
dos rendimentos mensais dos Auditores ao teto 
salarial dos Desembargadores, aguardam 
audiência após a aplicação de recurso 
contra a decisão da atual relatora, a 
desembargadora Daisy Lago 
Ribeiro Coelho, que impede 
a execução do processo 
transitado em julgado, uma 
vez que definiu como 
pendente a apreciação de 
Agravo de Instrumento em 
Recurso Extraordinário.

“O processo ganhou todas as 
etapas percorridas, tendo seu mérito 
julgado procedente pelo Tribunal de Justiça da 

Os Auditores Fiscais, conscientes dos seus 
direitos enquanto servidores públicos estão 
atentos a todas as circunstâncias que 
inviabilizem os interesses da categoria. Atuando 
junto com o Instituto dos Auditores Fiscais do 
Estado da Bahia (IAF) e sua equipe de advogados, 
os associados garantiram importantes vitórias 
judiciais em 2011 como a extensão do PDF para 
os aposentados e a manutenção da 
desobrigação do pagamento de contribuição 
sindical para o SINDSEFAZ.

“À medida que os filiados ao IAF identificam 
problemas, situações que restringem seus 
direitos enquanto ocupantes do cargo público 
de Auditor Fiscal, há comunicação com a 
diretoria e seu corpo de advogados que, 
prontamente, atuam no sentido de estudar as 
medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”, 
explica Tainá Argôlo, advogada do Instituto.

Importantes ações em curso podem ser 
sentenciadas. De acordo com a advogada, foi 
requerido ao Tribunal de Justiça, através de 

AUDITORES FISCAIS AGUARDAM VIGÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL 

Bahia e confirmado pelo Superior Tribunal de 
Justiça. É importante salientar que não cabe 
mais recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), 

em face da inexistência de repercussão geral” 
explica o advogado do Instituto, José 

Carlos Torres da AZI e Torres, Castro, 
Habib, Pinto Advogados Associados. 

A ação foi iniciada em 2008, quando o 
IAF impetrou um Mandado de 
Segurança requerendo em juízo que o 
subsídio mensal dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça do Estado da 
Bahia fosse aplicado aos seus 
associados para fins de limite 
remuneratório (Teto Constitucional). 
Tal direito é assegurado à categoria 

através da Emenda Constitucional nº 47 
e pela Constituição Estadual.

AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELO IAF BENEFICIAM ASSOCIADOS

mandado de segurança, que o Governador e o 
Secretário da Fazenda aposentem os associados 
na classe que ocupam quando encerram suas 
atividades, sem a exigência de permanecer por 5 
anos para medição da classe que servirá como 
parâmetro e impeçam a redução do valor 
nominal dos vencimentos. Outro mandado 
importante que está em andamento é o 
referente ao desvio de funções de Auditores 
Fiscais para Agentes de Tributos, que realizam 
atualmente atividades antes exclusivas dos 
Auditores.
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ADVOGADOS DO IAF ESCLARECEM OS ANDAMENTOS DO REDUTOR SALARIAL

O Instituto dos Auditores Fiscais do 
Estado da Bahia (IAF) realizou nos 
meses de agosto e outubro de 2011, 
por intermédio de uma empresa 
especializada, uma pesquisa de 
opinião (quantitativa e qualitativa) 
com seus filiados objetivando 
ident i f icar  as  questões  que 
preocupam os Auditores Fiscais e 
influenciam na execução das suas 
demandas.

A postura do IAF na luta pelos direitos 
da categoria e as importantes 
atividades e iniciativas como o 
Sistema Integrado de Auditoria Fiscal 
(SIAF) e as comemorações de final de 
ano, foram os aspectos mais bem 
avaliados pelos participantes da 
pesquisa. “Esse reconhecimento é 
muito importante para nós porque 
mostra que estamos no caminho certo. 
Continuaremos trabalhando com afinco na 
defesa dos nossos interesses e procurando 
atender cada vez melhor os nossos associados”, 
comenta o diretor de Mobilização Sindical do IAF, 
Antonio Medeiros.

Em relação as insatisfações apontadas pelos 
Auditores, destacam-se o relacionamento com 

IAF DISPONIBILIZA OS RESULTADOS DA PESQUISA DE OPINIÃO AOS ASSOCIADOS

o então Secretário da Fazenda, 
Carlos Martins, e a infraestrutura 
disponibilizada no local de 
t raba lho .  O  s i s tema de  
informática foi classificado 
como ruim, enquanto os itens 
local de trabalho, veículos 
utilizados no serviço, segurança 
e apoio administrativo foram 
considerados regulares. Há 
insatisfação ainda com o 
sistema de aval iação de 
desempenho, possibilidade de 
crescimento prof iss ional ,  
modelo de composição salarial, 
programa de promoção,  
condições para aposentadoria 
(pior avaliação), política de 
tre inamento,  proteção e 
suporte jurídico à atividade.

“Esse levantamento serviu também para 
sabermos, a partir da opinião dos nossos filiados, 
quais ações devem ser priorizadas. Lutar por 
uma aposentadoria mais justa, a solução do teto 
salarial e do PDF, melhoria das condições de 
trabalho, defender e divulgar a importância do 
Auditor para a sociedade e atuar na defesa de 
uma política de cargos e salários justos foram as 
opções mais votadas”, afirma Medeiros.  
 
O diretor de Mobilização e Organização Sindical 
apresentará os principais resultados coletados 
com base na opinião dos Auditores na 
Assembleia que acontece amanhã. Em breve, o 
associado receberá um material com todos os 
resultados apontados pela pesquisa.

Antonio Medeiros foi um dos
idealizadores da pesquisa

As dúvidas dos associados do Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF) referentes ao 
Redutor Salarial serão sanadas durante a Assembleia IAF. A formação do precatório, os cálculos e as 
possibilidades de recebimento serão alguns pontos da discussão que terá a participação dos advogados 
do Instituto, José Carlos Torres e Tainá Argôlo. “Pela primeira vez os filiados poderão tirar suas dúvidas 
sobre a questão de forma clara e transparente” afirma Sérgio Furquim, diretor de Assuntos Econômicos 
e Financeiros do Instituto. Nesse caso, os processos são individuais e mais de 40 Auditores Fiscais já 
aguardam a inscrição dos precatórios.
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servidores”, explica o vice-diretor de 
Organização e Mobilização Sindical, 
Augusto Ferrari. 

A Lei 12.360 de 13 de outubro de 
2011 alterou o Anexo Único da Lei 
nº 9.011/2004 que estabelece o 
número de Auditores Fiscais por 
classe, viabilizando a promoção de 
todos os habilitados em 2010 e de 
apenas parte dos habilitados em 
2011.  No entanto, a diretoria do IAF 
protocolou em 4 de julho de 2011, 
no Gabinete do Secretário, um 
estudo detalhado que viabiliza a 
promoção de todos os Auditores 

habilitados no ano passado.

Apesar disso, a SEFAZ não se manifestou e sequer 
encaminhou um e-mail aos Auditores referente a 
essa questão. “O que se espera é respeito aos 
direitos dos servidores, que através de seu 
trabalho proporcionaram um incremento de 
9,03% na arrecadação de ICMS no ano passado”, 
finaliza Ferrari. 

A exemplo de outros anos, o direito 
dos Auditores Fiscais foi protelado e as 
promoções de 2011, que deveriam ser 
efetivadas em novembro do ano 
passado, continuam sem previsão 
para vigorar. O mesmo ocorreu em 
2010, quando todos os habilitados 
obtiveram promoção, efetivada 
apenas em dezembro de 2011. Além 
disso, cerca de 130 Auditores Fiscais 
que atendem a todos os critérios para 
mudança de classe não serão 
promovidos. 

“Esse fato é inédito na história da 
Secretaria da Fazenda do Estado da 
Bahia (Sefaz). Antes, a cada dois anos um grupo de 
Auditores era automaticamente promovido, caso 
preenchessem todos os requisitos necessários. 
Há dois anos foi implantado um limite de vagas e 
essa mudança nos prejudicou. No ano passado, 
256 Auditores deveriam passar da classe 7 para a 8, 
mas devido a essa alteração só há 123 vagas e 
estas ainda não foram preenchidas. É preciso um 
decreto do Secretário da Fazenda promovendo os 

Está programada para julho a inauguração da 
nova sede do Instituto dos Auditores Fiscais do 
Estado da Bahia (IAF). As chaves serão entregues 
ao IAF ainda em abril, quando serão iniciadas as 
obras internas com o acompanhamento da 
arquiteta Ana Paula Magalhães e de um 
engenheiro. 

A última vistoria foi realizada no dia 28 de março 
sob supervisão de Jaime Raimundo, um dos 
integrantes da comissão responsável por 
acompanhar a obra e que é formada também por 
Wilson Sampaio e Stéphenson Cerqueira, diretor 
Administrativo e Financeiro do IAF. “Havia uma 
parede que não estava no nível. Eles consertaram 
e entregaram a última sala que estava faltando. 
Adquirimos quatro salas, sendo uma delas isolada, 
que será utilizada para cursos e palestras”, explica 
Raimundo.

As instalações, que serão utilizadas pelo IAF, IAF 

IAF INAUGURA SEDE NO SEGUNDO SEMESTRE

ATRASO NAS PROMOÇÕES JÁ CHEGA A 6 MESES

Wilson Sampaio e Jaime Raimundo
acompanham vistoria na nova sede

Augusto Ferrari contesta
o atraso nas promoções
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Sindical e pela futura escola do IAF passarão para a 
última fase de obras. “Estamos dependendo do 
projeto da arquiteta pra proceder com a 
execução. Quando estivermos com ele em mãos 
vamos enviar para os responsáveis pelo projeto 
elétrico e de acústica e contrataremos uma 
equipe para execução”, explica Wilson Sampaio. 

Para aquisição das novas salas, foram investidos 
mais de R$ 720 mil.
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