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►eDiTORiAl

A decisão da 1ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região 
assegurou aos auditores fiscais baianos 
a possibilidade da criação de uma nova 
entidade sindical. Na sentença, do último 
dia 27 de abril,  a desembargadora-relatora 
Ivana de Magaldi esclarece que há prece-
dente para a existência de novos sindicatos 
na secretaria estadual da Fazenda, me-
diante desmembramento de categorias. 

“Existindo entidade representativa 
de determinada categoria profissional, é 
perfeitamente possível a criação de novo 
sindicato que congregue fração da cate-
goria com peculiares condições de traba-
lho, mediante desmembramento”, afirma 
a relatora.

Poucos dias depois, em 12 de maio, o 
Ministério do Trabalho e Emprego publi-
cou no Diário Oficial da União o pedido de 
registro sindical realizado pelo IAF,  uma 
vez que foram preenchidos os requisitos 
necessários.

O texto do DOU diz o seguinte: “O 
Secretário de Relações do Trabalho, no 
uso de suas atribuições legais, conside-
rando o preenchimento dos requisitos 
para a publicação do pedido de registro 
sindical, dá ciência do requerido pela(s) 
entidade(s) abaixo mencionada(s), ficando 
aberto o prazo de 30 (trinta dias), para que 
os interessados possam se manifestar nos 
termos da Portaria Nº 188, de 05 de julho 
de 2007 e Portaria 186/2008 publicada no 
DOU em 14 de abril de 2008.”

Diante de tais fatos, o processo de 
criação da nova entidade sindical para 
representar os auditores fiscais está em 
curso com amparo da lei. O parecer do 
TRT atesta que não há qualquer obstáculo 
legal para que, por desmembramento, seja 
criado novo sindicato.

No texto, a desembargadora cita vá-
rios exemplos de entidades sindicais que 

representam servidores públicos na Bahia. 
São eles: o Sindicato dos Trabalhadores 
Empregados em Órgãos Públicos em Pro-
cessamento de Dados; o Sindicato dos 
Peritos Criminalísticos da Bahia, que con-
vive harmonicamente com o Sindicato dos 
Policiais Civis e Servidores da Segurança 
Pública do Estado da Bahia. Cita também o 
Sindicato dos Policiais Federais no Estado 
da Bahia e Sindicato dos Policiais Rodoviá-
rios Federais no Estado da Bahia. No caso 
dos trabalhadores marítimos, são dois sin-
dicatos: um dos Mestres de Cabotagem 
e Arrais no Estado da Bahia e Sergipe e 

o Sindicato Nacional dos Marinheiros e 
Moços de Máquina em Trabalho de Mar e 
Fluviais. E no judiciário federal na Bahia: 
o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça 
do Trabalho (Sintrabe) e o Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal 
na Bahia (Sindijurf).

Diz a desembargadora Ivana de Ma-
galdi em seu parecer: “Nesse contexto, é 
perfeitamente compreensível que os audi-
tores fiscais queiram criar nova entidade 
sindical para sua representação exclusiva.  
Sempre que realizar tal tentativa, terão 
de obedecer as normas exigidas para a 
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TRT assegura direito de criação do sindicato
O

s primeiros meses de 2009 trou-
xeram grandes desafios para nós, 
auditores fiscais.  A integridade de 

nossa função foi duramente abalada com a 
aprovação da Lei 11.470/2009, que modifi-
cou a estrutura administrativa da Secreta-
ria Fazenda do Estado da Bahia. Durante 
toda a tramitação do projeto de lei na As-
sembleia Legislativa, tivemos a participa-
ção de parcela significativa de nossa ca-
tergoria, o que demonstrou a nossa força, 
com destaque para os importantes apoios 
de parlamentares ao justo pleito.

A consequência da temerária e ilegal 
Lei aprovada foi uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI) no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que já tem parecer 
favorável da Advocacia Geral da União 
(AGU). Os entendimentos dos advogados 
vão ao encontro do que defendem os au-
ditores fiscais e se resumem no respeito 
ao concurso público. 

O auditor fiscal tem uma das ativida-
des mais complexas na administração pú-
blica. Suas atribuições demandam alta 
qualificação e extrema responsabilida-
de. A atuação eficiente tem relação dire-
ta com o aumento da arrecadação tribu-
tária, um impacto positivo nas contas do 
governo e, consequentemente, no alcan-
ce de suas ações.  

Os auditores fiscais são combatentes 
da sonegação e da corrupção. Está aí seu 
principal papel social.  A confiabilidade e 
a alta especialização envolvidas na fun-
ção devem refletir no alto grau de respei-
tabilidade. O Instituto dos Auditores Fis-
cais da Bahia tem entre suas atribuições 
a de zelar e consolidar a imagem dos au-

IdentIdade fortalecIda
Diante de tais 

fatos, o processo 
de criação da nova 
entidade sindical 
para representar 

os auditores fiscais 
está em curso com 

amparo da lei. 

ditores perante a sociedade.  Na relação 
com a sociedade, governos e instituições, 
faz parte o respeito à integridade  das ca-
racterísticas do ofício do auditor.  Por isso 
exigimos o respeito sobretudo  do gover-
no estadual.

Estamos avançando nessa direção e 
consolidando conquistas. Nosso pleitos 
estão encontrando respaldo na lei, o que 
significa a solidez dos benefícios que che-
garão à categoria. Nas assembleias rea-
lizadas este ano, pudemos confirmar que 
os associados do IAF estão acompanhan-
do esse trabalho e em sintonia com nos-
sas convicções e ações.

Deliberamos ações de extrema impor-
tância. Entre elas a alteração estatutária 
para inclusão, como associados do IAF, 
dos pensionistas; a promoção de ação es-
pecifica da URV em benefício dos audi-
tores; a promoção de ação judicial para 

resguardar o conjunto das atividades pri-
vativas, reduzido pela Lei 11.470, especi-
ficamente a atividade de Constituição do 
Crédito Tributário no Trânsito de Merca-
dorias e no Simples Nacional; o manda-
do de segurança contra a proibição de ou-
tras atividades profissionais definidas na 
Lei 11.470.

Na assembleia de prestação de contas, 
foram apresentados os balanços patrimo-
niais do IAF de 2007 e 2008 e a demons-
tração dos resultados dos dois exercícios. 
Cumprimos assim o dever de realizar uma 
gestão correta e transparente.

Os principais acontecimentos dos pri-
meiros meses deste ano apresentamos 
nas páginas seguintes deste boletim. 

Um abraço,

A DIREÇÃO

criação das associações e seu posterior 
registro, convindo lembrar que existe até 
mesmo o valioso precedente segundo o 
qual, a criação da nova entidade pode até 
prescindir da manifestação da assembleia 
geral do “Sindicato Mãe”, conforme se vê, 
do julgado do STJ”.

No entendimento do Supremo Tribunal 
de Justiça sobre direito sindical é citada a 
Constituição Federal, que assegura a liber-
dade de associação profissional e sindical, 
desde que respeitada a base territorial. “O 
princípio da unicidade sindical tem a finali-
dade de impedir que mais de um sindicato 
represente o mesmo grupo profissional; 
o desmembramento de profissionais de 
categorias associadas para formação de 
novo sindicato que melhor as represente 
e melhor atenda a seus interesses espe-
cíficos, é conseqüência da liberdade sin-
dical, eliminando a interferência do Estado 
sobre a conveniência ou oportunidade do 
desmembramento.” (RESP nº 251388/RJ, 
DJ de 25/11/2002, Rel. Min. Francisco Pe-
çanha Martins) 

Faz parte ainda do julgado do STJ: 
2. No atual momento do ordenamento 
jurídico brasileiro, há aprofundado prestí-
gio à autonomia sindical e se incentiva a 
constituição de entidades por categorias 
econômicas ou profissionais específicas. 
3. Não há direito a qualquer Federação de 
impedir o desligamento de seus quadros de 
uma determinada categoria específica, vis-
to que esta, por seus Sindicatos, possuem 
liberdade para assim proceder. 4. Inexiste, 
para tanto, necessidade de qualquer mani-
festação da assembleia geral do “Sindica-
to-mãe”, em face da prevalência do Prin-
cípio da Liberdade Sindical. 5. Vastidão 
de precedentes desta Corte Superior. 6. 
Recurso não provido. (STJ – RESP 591385 
– SP – 1ª T. – Rel. Min. José Delgado – DJU 
22.03.2004 – p. 00255 

Participação destacada dos Auditores Fiscais na última assembleia
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Lei do Fisco é violação de regra constitucional
A Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 4233 contra a Lei 11.470/2009, que 
modificou a estrutura administrativa da Se-
cretaria da Fazenda do Estado da Bahia, 
vai ao encontro dos propósitos defendi-
dos pelo Instituto dos Auditores Fiscais 
da Bahia (IAF). Em tramitação no Supre-
mo Tribunal Federal (STF), a ADI já rece-
beu parecer favorável da Advocacia Geral 
da União (AGU), o que reforça o entendi-
mento de que as atribuições dos auditores 
fiscais devem ser resguardadas. A ação é 
de autoria da executiva nacional do parti-
do dos Democratas (DEM).

No parecer da AGU, José Antonio Dias 
Toffoli, Grace Maria Fernandes Mendon-
ça e Iran Campos Costa, respectivamen-
te Advogado Geral da União, Advogada e 
Advogado da União, definem:  “No entan-
to, em razão daqueles ocupantes do car-
go de Agentes de Tributos Estaduais que 
foram investidos em cargo de nível mé-
dio, verifica-se violação à regra constitu-
cional, uma vez que a legislação estadual 
possibilitou espécie de provimento deriva-
do desses antigos ocupantes do cargo em 
questão, para cargo de nível superior, com 
atribuições de nível superior, sem, toda-

via, a realização do concurso público res-
pectivo”. 

A Ministra Ellen Gracie, relatora do pro-
cesso no STF,  considerou a matéria tra-
tada na ADI de inegável relevância e es-
pecial significado para a ordem social e 
jurídica e intimou o governador do Esta-
do, Jaques Wagner, e o Presidente da As-
sembleia Legislativa, Marcelo Nilo, a pres-
tarem informações.

O processo está em andamento e o IAF 
conseguiu o ingresso na condição de ‘ami-
cus curiae’ (amigo da côrte), uma espécie 
de litisconsorte ativo admitida no Supre-
mo Tribunal Federal, condição que permi-
te ao Instituto funcionar como parte duran-
te o processo.

Reenquadrar os agentes de tributos 
estaduais, cargo originalmente de nível 
médio, como auditores fiscais,  função 
de nível superior com obrigatoriedade de 
concurso público, como determina a Lei 
11.470/09, caracterizaria o provimento de-
rivado, o que é vedado pela Constituição 
Federal. Há  precedentes de decisões do 
STF que consideraram inconstitucional o 
deslocamento de atribuições privativas do 
fisco para outras carreiras.

“TREM DA ALEgRIA”
O polêmico projeto de lei 17.713/2008, 

que muda as atribuições dos agentes de 
tributos do Fisco no Estado, tramitou du-
rante quatro meses e foi aprovado no final 
de março pela Assembleia Legislativa. 

Com a aprovação, 940 agentes de tri-
butos do Estado poderão autuar e multar 
as microempresas e agir da mesma forma 
no processo de fiscalização de mercado-
rias em trânsito. Os auditores passarão a 
atuar apenas na fiscalização de empresas 
de médio e grande porte.  A competência 
de multar sempre foi exclusiva dos 980 au-
ditores fiscais na Bahia. 

No projeto estava previsto aumento 
para as duas categorias com a incorpo-
ração do Prêmio por Desempenho Fa-
zendário ao salário, em três parcelas, 
até 2011. Um auditor, que ganha R$ 
14.225 mil, no último nível da carreira, 
receberia R$ 18.944 mil. Um agente, o 
de nível mais alto tem remuneração de 
R$ 10.100 mil, até 2011 teria salário de 
R$ 13.451 mil. No entanto, o teto do fun-
cionalismo público estadual não pode ul-
trapassar o salário do governador, que 
é de R$ 12 mil.

“Estamos certos de que 

a Justiça vai garantir a 

integridade do perfil de nossa 

carreira. A violação à regra 

constitucional já foi apontada 

pela AGU” 

             Mauricio Costa gomes
 

“O trem da alegria impõe 
uma situação desrespeitosa 

com os auditores fiscais, 
desconsidera a singularidade 

da nossa função. Acredito 
que seremos vitoriosos” 

           Mauricio Costa Ferreira

“Quando lutamos contra 
a reestruturação do Fisco 

imposta pelo governo, 
estamos defendendo o 

concurso, o meio justo de 
entrada no serviço público”   

            Maria Consuelo gomes

“O Supremo Tribunal Federal 
já sinalizou a inegável 

relevância da matéria tratada 
na ADI e temos certeza de que 
a determinação constitucional 

será respeitada” 

                        Sergio Furquim

“O Instituto dos Auditores 
Fiscais está acompanhando 

o processo e vai seguir 
firme na defesa dos nossos 

direitos”

                            Lícia Soares

“Temos certeza do sucesso 
jurídico da ADI. O STF não 

permitirá que no ano de 2009 
ainda existam espaços para 

leis oportunistas que venham 
favorecer há uns poucos em 

detrimento de toda a sociedade. 
Acreditamos na Justiça!”                           

                    
Cláudio Martinelli

“Não abriremos mão daquilo que 

conquistamos com muita luta e 

sacrifício. Não somos Auditores 

deste ou daquele governo e, sim, 

Auditores do Estado. O nosso 

papel social deve ser respeitado e 

valorizado.” 

                              Helcônio Almeida
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A assembleia realizada no último dia 
13 de maio teve extensa pauta am-
plamente debatida por mais de 200 

auditores fiscais. A categoria definiu uma 
série de ações de extrema relevância para 
a defesa da carreira de auditor fiscal. 

Entre as medidas aprovadas por una-
nimidade, a alteração estatutária para in-
clusão, como associados do IAF, dos pen-
sionistas; a promoção de ação especifica 
da URV em benefício dos auditores; a pro-
moção de ação judicial para resguardar o 
conjunto das atividades privativas, reduzi-
do pela Lei 11.470, especificamente a ativi-
dade de Constituição do Crédito Tributário 
no Trânsito de Mercadorias e no Simples 
Nacional; o mandado de segurança con-
tra a proibição de outras atividades profis-
sionais definidas na Lei 11.470.

Além disso, a criação das comissões 
para a Escola do IAF, para a elaboração 
de um projeto da Sefaz do Futuro e de Mo-
bilização; reiterada recomendação para a 
não-participação nos cursos promovidos 
pela Universidade Corporativa da Sefaz 
(UCS); reiterada também a recomenda-
ção para que nenhum auditor seja instru-
tor na UCS; e a formalização, no SIPRO, 
das eventuais divergências entre o CFA-
MT e a fiscalização, devido ao não funcio-
namento do sistema, importante fonte de 
coleta de informações e cruzamentos na 
fiscalização. A medida resguarda os au-

Assembleia define ações para defesa da carreira

ditores de eventuais cobranças e respon-
sabilidades. 

O encontro jurídico para definição de 
novas ações judiciais estabelecendo cro-
nograma e estratégia de ação foi aprova-
do por maioria, com um voto contrário. O 
encontro jurídico estabelecerá as estraté-
gias e prioridades para a àrea, com foco 
em ações do Teto Salarial e na paridade 
de ativos e inativos.

Foram definidos os membros das três 
comissões. A de Criação da Escola do IAF 
tem como coordenador Helcônio de Almei-
da. Os membros são Jorge Inácio, Antô-
nio Medeiros, Ângelo Pitombo, José Via-

“Os auditores 
são responsáveis 
pela arrecadação 
do Estado, um 
trabalho profícuo 
e reconhecido 
nacionalmente.  
Foi uma 
satisfação  grande 
representá-los.”

Carlos gaban

na e Tolstoi Seara Nolasco. A Comissão Sefaz 
do Futuro é coordenada por Maurício Ferreira 
e tem como membros Sergio Furquim, Cláu-
dio Antônio Martinelli, Ângelo Pitombo, Vinicius 
Morgado e João Laurentino. Já na  Comissão 
de Mobilização, Antônio Medeiros coordena 
Maria Consuelo Gomes e Augusto Ferrari.

 Os associados interessados em participar 
dos trabalhos nas comissões e no Encontro Ju-
rídico poderão se inscrever pelo iaf@iaf.org.br, 
indicando a Comissão e/ou Encontro Jurídico.

Durante a assembleia do IAF, os diretores 
tiraram dúvidas dos associados a respeito da 
Instrução Normativa da Receita Federal sobre 
Abono Pecuniário, os impactos financeiros da 
lei que equipara carreiras, as diferenças devi-
das e os novos valores de PDF. 

HOMENAgEM
O deputado estadual Carlos Gaban foi ho-

menageado durante a assembleia por sua de-
dicação em defesa da carreira dos auditores 
fiscais na tramitação, na Assembleia Legislati-
va, do projeto de lei aprovado no último dia 31 
de março que, dentre outras medidas, equipa-
ra as funções de Auditores Fiscais e Agentes 
de Tributos Estaduais (ATEs). A Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI nº 4233) impetrada 
no Supremo Tribunal Federal (STF) contra arti-
gos da Lei 11.470/2009, que tem a ministra El-
len Gracie como relatora, foi a reação dos au-
ditores à nova lei.

“Nossa maior vitória das muitas que tive-
mos foi a realização da audiência pública. Os 
deputados puderam conhecer o trabalho dos 
auditores fiscais. Os agentes de tributos têm ta-
refa de auxílio, mas não a atribuição de fazer 
auditoria. Os auditores são responsáveis pela 
arrecadação do Estado, um trabalho profícuo 
e reconhecido nacionalmente. Foi uma satis-
fação grande representá-los. O auditores fis-

cais são servidores que têm compromisso 
com o Estado da Bahia”, disse o deputado 
Carlos Gaban.

O presidente do IAF, Helcônio de Sou-
za Almeida, destacou a característica 
apartidária do Instituto. “Isso, no entan-
to, não impediu que fossemos recebidos 
com atenção e respeito por nossas ideias 
na Assembleia Legislativa. Carlos Gaban 
é um homem preocupado com questões 
constitucionais e legais”, comentou. 

O papel do Instituto de provedor de in-
formações e análises sobre os assuntos li-
gados à arrecadação de tributos foi des-
tacado. “O IAF reafirma sua importância 
apresentando à sociedade alternativas em 
momentos de crise”, ressaltou Carlos Ga-
ban. O deputado referia-se à sugestão do 
IAF de realização da anistia fiscal diante das 
estimativas de que a arrecadação de ICMS 

de 2009 deve fechar em torno de 9,6 bilhões 
de reais em 2009, queda de 4,2%. 

PRESTAçãO DE CONTAS 
Em assembleia realizada no dia 27 de 

maio, a diretoria do Instituto dos Auditores 
Fiscais da Bahia (IAF) apresentou relató-
rio detalhado dos balanços patrimoniais de 
2007 e 2008 e a demonstração dos resul-
tados dos dois exercícios. 

No relatório de atividades e de presta-
ção de contas entregue a todos os asso-
ciados por mala direta estão também as 
despesas realizadas, com valores atuali-
zados até maio de 2009. 

ALMOçO DE CONFRATERNIzAçãO
Mais de 100 auditores fiscais participa-

ram do almoço realizado pelo IAF no restau-
rante Baby Beef, no dia 7 de maio. A con-
fraternização contou com a presença dos 
deputados estaduais Carlos Gaban, Heral-
do Rocha, João Carlos Bacelar, Gildásio 
Penedo Filho e Euclides Fernandes.

O deputado 
Gaban recebeu 
homenagem 
dos auditores 
fiscais pela 
defesa da 
integridade da 
carreira

Os Auditores Fiscais deliberaram sobre a criação de comissões As últimas conquistas da categoria foram celebradas em almoço
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Antonio RAmos RochA 

Um pioneiro na defesa 
do concurso público

“A fé na Justiça 
me anima a 
pensar que, 
em breve, a 
nossa Casa 

estará 
revitalizada 
e em paz”.

Antes mesmo que existisse a carreira de Auditor Fiscal, 
Antonio Ramos Rocha já trabalhava na Secretaria da Fazen-
da do Estado da Bahia (Sefaz). Seu cargo inicial foi o de Exa-
tor de Coletoria, desde 1960, quando ingressou no funciona-
lismo público.

Hoje, aposentado, ele lembra da capacitação dos funcioná-
rios do seu tempo para o exercício da função fazendária. “Todos 
nós, naquela época, participávamos de cursos voltados para a 
Fazenda; muitos se tornaram dirigentes nos diversos setores e 
não havia espaço para ascensão funcional”, relata.

Com outros colegas da época, Rocha participou dos emba-
tes pelo concurso público, porque entendia ser a melhor garan-
tia para o cidadão. Assim foi construída a classe de Auditor Fis-
cal, em 1978, concebida para enfrentar os novos desafios da 
recente reforma tributária com a criação do ICM e a reestrutu-
ração da Casa para uma administração contemporânea.

Pioneiro na batalha pelos direitos não somente da cate-
goria, mas também do cidadão, ele mostra o seu reconheci-
mento pelo trabalho do IAF. “Como cidadão, aplaudo a luta do 
IAF. Primeiro, pelo estrito respeito desta insti-
tuição à Constituição e, depois, por entender 
que existem na área fiscal funções específicas 
não só de auditoria, mas de fiscalização e de 
apoio técnico”, declara.

Rocha também mostra sua contraposição 
à reestruturação do grupo Fisco. “O País está 
discutindo uma Reforma Tributária que deverá 
nortear os novos tributos e, somente depois, 
deveremos formatar a estrutura e os quadros 
funcionais necessários para a administração 
fazendária”. Ele afirma também que, no pre-
sente, é preciso rever a questão salarial e dar 
solução às diversas demandas judiciais com 
o pagamento devido das diferenças de enqua-
dramento, CET, cobrança indevida de FUNPREV e a incorpo-
ração do PDF.

Mesmo aposentado, Rocha continua a acompanhar um 
setor com o qual convive há 50 anos e demonstra que está 

►APOseNTADOs

totalmente inteirado dos assuntos que envolvem a categoria. 
Ele declara que o bom senso da administração seria o de nor-
tear qualquer processo que não é o de reestruturação como 

prioridade. O problema maior a ser ataca-
do é o da remuneração. “O corte de 40% na 
nossa remuneração, em 1995, ainda reflete 
toda a distorção que vai da falta de aplica-
ção do teto salarial às diferenças entre os 
ativos e os aposentados, passando também 
pelas questões judiciais mal resolvidas. O 
limite salarial do Estado no âmbito do exe-
cutivo – vencimento do governador –, não 
reflete a realidade, apenas freia e faz estor-
nar os ganhos de funcionários. Pior para os 
aposentados e para aqueles que estão es-
tourando o tempo de serviço esperando a 
compulsória”, desabafa.

Mesmo com tantos problemas e preocu-
pações com a carreira dos Auditores, Rocha não perde a es-
perança de dias melhores. “A fé na Justiça me anima a pensar 
que, em breve, a nossa Casa estará revitalizada e em paz”, 
conclui.

O Plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu, por maioria de votos, duas 
medidas referentes à remuneração dos 
servidores públicos. Uma delas é sobre 
o cálculo das gratificações, a segunda 
determina que o total da remuneração 
do servidor público (vencimento somado 
às gratificações) não pode ser inferior ao 
salário mínimo.

As definições estão, respectivamente, 
nas novas súmulas vinculantes 15 e 16. 
Com elas, o Supremo reafirma sua juris-
prudência e indica às demais instâncias 
do Judiciário e à Administração Pública 
brasileira que a remuneração do servidor 
público não pode ser inferior ao salário 
mínimo. Mesmo que o vencimento seja 
inferior ao salário mínimo e a ele seja 
acrescido abono para que o mínimo seja 
atingido, então não há ofensa ao artigo 
7º, inciso IV e 39, parágrafo 2º da Cons-
tituição.

As Propostas de Súmulas Vinculan-
tes que deram origem às medidas foram 
apresentadas à Corte pelo ministro Ricar-
do Lewandowski. Após sua aprovação, 
por no mínimo oito ministros, e publica-
ção no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), 
a súmula vinculante permite que agentes 
públicos, tanto do Poder Judiciário quanto 
do Executivo, passem a adotar a jurispru-
dência firmada pelo STF.

DECISõES APROVADAS 
PELO PLENáRIO DO STF:

Súmula Vinculante 15 - ‘O 
cálculo de gratificações 
e outras vantagens não 
incide sobre o abono 

utilizado para se atingir 
o salário mínimo do 
servidor público’.

Súmula Vinculante 16 
- ‘Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º 
(redação da EC 19/98), da 
Constituição, referem-se 
ao total da remuneração 
percebida pelo servidor 

público’.

Decisão do STF beneficia remuneração de servidores
A súmula vinculante ajuda a diminuir a 

quantidade de ações na Suprema Corte, 
uma vez que o STF passa a barrar ações 
e recursos sobre temas já sumulados, 
com efeito vinculante. Com isso, proces-

sos repetitivos que tramitam na Justiça 
podem ser solucionados de maneira de-
finitiva.

O instituto da súmula vinculante foi 
criado a partir da Emenda Constitucional 
45/04 (Reforma do Judiciário) para pacifi-
car a discussão de questões examinadas 
nas instâncias inferiores do Judiciário. Até 
agora já foram editadas pelo Supremo 16 
súmulas vinculantes.

Desde março deste ano, as entidades 
representativas da sociedade civil pas-
saram a ter acesso à edição de súmulas 
vinculantes. Elas podem enviar informa-
ções que contribuam para o julgamento 
das matérias. A participação depende de 
autorização do STF, mas as informações 
se encontram no link ‘Proposta de Súmu-
la Vinculante’, disponível no ícone ‘Juris-
prudência’, no portal do STF.

A participação de interessados nos 
processos que pedem a edição, a revisão 
ou o cancelamento de súmulas vinculan-
tes está prevista na Lei 11.417/06 (pa-
rágrafo 2º do artigo 3º) e na Resolução 
388/08, do STF. A publicação dos editais, 
que nada mais são que os textos das pro-
postas de súmula vinculante ou a própria 
súmula que se pretende revisar ou can-
celar, tem como objetivo assegurar essa 
participação.

Fonte: STF

Sessão no 
Plenário
do Supremo 
Tribunal 
Federal
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No VII Congresso Nacional e II In-
ternacional da Febrafite (Federa-
ção Brasileira de Associações de 

Fiscais de Tributos Estaduais), auditores 
fiscais de todo o País debateram ques-
tões fundamentais que envolvem o exer-
cício da profissão e reforçaram posicio-
namento diante da prática de governos 
estaduais de alguns estados, entre eles 
a Bahia, de promover o deslocamento 
de atribuições privativas do Auditor Fis-
cal para categoria diversa, o conhecido 
“Trem da Alegria”. 

Na Carta de Natal, documento origi-
nado das discussões realizadas no Con-
gresso, a categoria expressou a indigna-
ção com a medida  “em descompasso 
ao que prevêem os princípios estampa-
dos no caput e no inciso II do artigo 37 
da Carta Magna, impor de forma casu-
ística e atentatória ao interesse público 
e a eficiência da máquina administrati-
va, o provimento derivado de servido-
res e mediante o deslocamento de atri-
buições privativas do Auditor Fiscal para 
categoria diversa”, afirmam os auditores 
no manifesto.

Uma moção de protesto foi elabora-
da contra a burla ao princípio do concur-
so público e o provimento derivado quer 
por transformações, transposições, ascen-
ções e de delegação de suas atribuições 
privativas a servidores que não pertencem 
à carreira de auditor fiscal.

O evento aconteceu em Natal, de 7 a 10 
de junho, e teve como tema central  “Fisco 
e Sociedade: quando todos reúnem forças 
o resultado fica melhor”. 

Entre as deliberações, os audito-
res definiram a representação política 
do Fisco nos parlamentos, por conta da 
necessidade de “defesa de seus direi-
tos e garantias imprescindíveis ao de-
senvolvimento de suas atividades, de 
carreira exclusiva e essencial ao fun-

Com arrecadação de ICMS de R$ 
10.238,6 milhões em 2008, a Bahia, 
antes destaque no Brasil, ficou com 

a 19º posição entre os estados brasileiros. 
Enquanto participava com 5,2% em 2004, 
chegou a 2008 com 4,6%, de acordo com 
dados do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz). 

Em uma arrecadação de cerca de R$ 
222,7 bilhões, a perda de participação de 
0,6% significa algo em torno de R$ 1,34 bi-
lhões anuais a menos de ICMS. Em 2008, 
os Estados do Amazonas, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Ceará, Minas Gerais, Piauí, Espíri-
to Santo, Goiás, Maranhão, Paraná, San-
ta Catarina, Rondônia, Tocantins, Alagoas, 
Paraíba e Pernambuco tiveram desempe-
nho superior ao da Bahia.

A participação no ICMS nacional é o 
principal índice de eficiência da qualidade 
da gestão tributária dos Estados. É uma 
competição onde os primeiros ganham 
participação e os últimos perdem. Man-
ter-se no bloco da frente é fundamental 
para o desenvolvimento do Estado e da 
melhoria da qualidade de vida da popula-
ção. O IAF vem alertando sobre a neces-
sidade de investimentos em fiscalização 
desde 2006. 

Os primeiros resultados de 2009 an-
tecipam que a situação deve se agravar. 
No primeiro trimestre, a Bahia apresentou 
queda de 7% na arrecadação de ICMS, 
em valores nominais, em relação aos três 
primeiros meses de 2008. Enquanto isso, 
o Rio de janeiro comemorou alta de 10% 
no mesmo período. 

O governo federal, por sua vez, nos 
primeiros quatro meses, registrou queda 
de 1,7% na receita bruta e transferiu para 
Estados e municípios um valor 7% infe-
rior ao do mesmo período do ano pas-
sado - R$ 3 bilhões a menos. As despe-
sas da União com pessoal aumentaram 
24% no primeiro quadrimestre. Entre os 
maiores estados, esse percentual variou 
de 8% e 15%.

A fim de injetar recursos para honrar 
investimentos, o governo da Bahia edi-

►ANÁlise

Bahia: Queda na arrecadação atinge investimentos
Congresso reafirma a identidade e 
o papel social dos auditores fiscais

cionamento do Estado. Portanto, as as-
sociações filiadas devem realizar ações 
estaduais e distritais concentradas e par-
ticipativas”.

Foi defendido também que a admi-
nistração seja pautada pelos princípios 
constitucionais e especialmente pelo 
princípio da imparcialidade, “pela sim-
plificação tributária com independência 
financeira, administrativa e funcional e, 
ainda, pela paridade de garantias e di-
reitos a exemplo de outras carreiras tí-
picas de estado”.

“Extrai-se dessa nova concepção jurí-
dica a ratificação que a atividade de lan-
çamento é competência indelegável do 
auditor fiscal, com investidura de seu car-
go por concurso público e suas prerro-
gativas, atribuições, direitos e deveres, 
com autonomia administrativa e finan-
ceira, assegurados por uma Lei Orgâni-
ca da Administração Tributária”, afirma o 
documento. 

Outro tema relevante discutido duran-
te o Congresso foi  a aplicação das novas 
tecnologias ao trabalho do Fisco, com o 
aumento da eficiência no combate à so-

negação fiscal. O direito à paridade e in-
tegralidade salarial entre ativos e inativos 
e à isonomia dos direitos previdenciário foi 
defendido. 

Deliberou-se também que a Ordem de 
Serviço não pode ser condição para o iní-
cio da ação fiscal, que através de um sis-
tema de planejamento, coordenação e su-
pervisão da ação fiscal, com um sistema 
de controle de freios e contra-pesos, tor-
na-se prescindível o ato designatório para 
abertura de procedimento de fiscalização. 
Entendeu-se que a ordem de serviço afeta 
o princípio da autonomia e independência 
funcional do auditor fiscal, transformando 
sua condição de autoridade fiscal a mero 
agente administrativo em desacato aos co-
mandos estabelecidos no Código Tributá-
rio Nacional.

Os auditores defenderam  um modelo 
de reforma tributária que “elimine as dis-
torções econômicas, a exemplo da guerra 
fiscal, harmonize a tributação de consumo 
sob a responsabilidade dos Estados e Dis-
trito Federal, preserve o Pacto Federativo 
e que valorize a Administração Tributária 
e as carreiras que as compõem”.

BRASIL - ARRECADAçãO DO ICMS - JAN A DEz DE 2008
DESEMPENHO DOS ESTADOS

     1º  Amazonas  4.619,6  2,1  24,44
     2º  Mato Grosso do Sul  4.346,8  2,0  24,17
     3º  Mato Grosso  4.736,1  2,1  21,85
     4º  Rio Grande do Sul  14.825,2  6,7  20,95
     5º  São Paulo  76.321,7  34,3  20,78
     6º  Ceará  4.719,3  2,1  20,46
     7º  Minas gerais  23.214,3  10,4  20,07
     8º  Piauí  1.402,8  0,6  19,27
     9º  Espírito Santo  7.001,2  3,1  19,09
    10º  Goiás  6.143,4  2,8  17,44
    11º  Maranhão  2.350,4  1,1  17,34
    12º  Paraná  11.767,0  5,3  16,67
    13º  Santa Catarina  7.942,7  3,6  16,42
    14º  Rondônia  1.675,2  0,8  16,20
    15º  Tocantins  915,8  0,4  16,17
    16º  Alagoas  1.614,3  0,7  15,14 
    17º  Paraíba  1.927,3  0,9  14,86
    18º  Pernambuco  6.325,9  2,8  14,84
    19º  Bahia  10.238,6  4,6  14,52
    20º  Distrito Federal  3.950,8  1,8  14,22
    21º  Pará  4.182,2  1,9  14,05
    22º  Rio de Janeiro  17.835,6  8,0  13,81
    23º  Rio Grande do Norte  2.256,5  1,0  12,48
    24º  Roraima  300,9  0,1  11,82
    25º  Sergipe  1.340,7  0,6  11,34
    26º  Amapá  342,6  0,2  9,46
    27º  Acre  427,1  0,2  8,98
 BRASIL  222.724,0  100,0  18,64

                 REgIõES/                                     ICMS                 PARTICIPAçãO          Variação
ORDEM      ESTADOS                            ACUM. JAN-DEz          RELATIVA(%)       2008/2007(%)

Fonte: CONFAZ/COTEPE - Dados preliminares

tou decreto exclusivamente destinado 
à obtenção de uma espécie de adianta-
mento de pelo menos R$ 50 milhões da 
Petrobras. O decreto altera o modelo de 
cobrança de ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços) da 
estatal.

De acordo com o decreto, a conta de 
ICMS da estatal, que foi de R$ 138 mi-
lhões em maio, será ampliada para, no mí-
nimo, R$ 198 milhões. O valor extra seria 
abatido nos próximos cinco meses. A Pe-
trobras se recusou a cumprir o decreto e 
estuda a hipótese de contestar a medida 
judicialmente. 

De acordo com os cálculos do IAF, é 
possível que o impacto do decreto seja 
bem maior, com o recolhimento adicional 
de R$ 250 milhões em seis meses.

Pela regra anterior, as empresas de 
petróleo, energia e telecomunicações 
antecipam, ao longo do próprio mês, 
uma parcela do ICMS. Todo dia 29, a 
Petrobras adianta ao governo da Bahia 
80% do valor de ICMS apurado no mês 
anterior. Encerrado o mês, calcula o 
ICMS realmente devido e paga ape-
nas o saldo restante (a diferença en-
tre o que deve e o que já havia adian-
tado).

Antônio Palma e Lícia Soares participaram do Congresso representando o IAF



Porque a família é o 
bem mais valioso para nós

Os auditores fiscais decidiram alterar o estatuto e incluir os pensionistas 
como associados do IAF. O Instituto abraça, assim, aqueles que constru-
íram suas vidas ao lado dos integrantes de uma das carreiras com papel 
social dos mais importantes. 

Vamos continuar caminhando juntos. 
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