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►FATOS ANTECEDENTES
Fomos convidados, no dia 18 de março, através do Depu-

tado Paulo Câmara, para uma reunião com ele, seus colegas 
Pedro Alcântara, Carlos Gaban e Zé Neto e mais três represen-
tantes do Sindsefaz – Jorge Claudemiro, Eliel e Deusdeth . A 
proposta do Dep. Paulo Câmara é que tentássemos um acordo 
sobre os temas incluídos no PL . Como nesta primeira reunião 
os presentes não estavam com a cópia das emendas, o Dep. Zé 
Neto propôs que marcássemos outro dia, comprometendo-se 
a enviar a todos uma cópia das mesmas, o que efetivamente 
ocorreu. Ficou também acertada uma segunda reunião para o 
dia 23 (segunda-feira) e, para nossa surpresa (?), foi desmar-
cada horas antes. No dia seguinte, durante a Sessão Ordiná-
ria da ALBA, o Dep. Paulo Câmera levou ao conhecimento de 
todos que a “tentativa de conciliação (?) não dera resultado”. 
Não apresentou, todavia, nenhuma explicação que justificasse 
o cancelamento. A brevíssima experiência que tivemos nes-
te episódio serviu apenas para ratificarmos o posicionamento 
estranho da maioria dos deputados do Governo e sua forma 
intransigente e antidemocrática de tratar a matéria.  

►ENCONTRO COM RUY COSTA
No dia 20 (sexta-feira), portanto, mais de dois anos após a 

nossa solicitação, fomos recebidos pelo Secretario Ruy Costa, 
graças a intervenção do Deputado João Bonfim, e ratificamos 
ao representante do Governador todas as nossas posições. 
Naquela oportunidade, levamos ao seu conhecimento as vá-
rias questões que envolviam o projeto e como estava o clima 
organizacional na Sefaz. Recebemos dele a promessa de que 
algumas das nossas preocupações seriam estudadas e que 
teríamos uma posição antes da votação.  

Embora o Secretário Ruy Costa, até agora, não tenha dado 
alguma resposta, houve uma manifestação, relacionada ao 
encontro. Através dos  Deputados João Bonfim e Waldenor 
Pereira (Líder do Governo), fomos convidados para  uma con-
versa, onde foi  colocada a possibilidade de ser retirado do PL 
a proposta de que os ATEs constituiriam  crédito nas micro e 
pequenas empresas , permanecendo apenas no trânsito e que, 
em contrapartida, fosse firmado pelo IAF um compromisso de 
que não ingressaria com ações judiciais sobre a matéria. Mais 
uma vez agradecemos a consideração que tiveram os citados 
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deputados, mas rechaçamos a proposta, uma vez que ela iria 
de encontro àquilo que os Auditores já decidiram.         

►O ADIAMENTO DA VOTAÇÃO
Como é do conhecimento dos colegas, com apoio de vá-

rios deputados apresentamos algumas emendas que aper-
feiçoariam o PL e lhe daria uma roupagem técnica jurídica e 
administrativa mais consentânea com a Constituição Federal,  
proporcionando melhores soluções para as graves questões da 
administração tributária que ora enfrentamos. 

De acordo com o Parecer das Comissões, lido pelo Deputa-
do governista Fábio Santana, todas as emendas apresentadas 
pela oposição  foram rejeitadas. Há informações de que o citado 
parecer foi elaborado pela Assessoria da Sefaz e o seu texto 
repete chavões conhecidos por todos nós. Alude a “estudos 
técnicos” (?) realizados pela Secretária da Fazenda quando, 
na verdade, o projeto teve como fundamento um único parecer 
elaborado pelo ex-presidente do Sindsefaz . Refere-se tam-
bém à “análise jurídica” que teria sido feita pela PGE, quando 
sabemos que, diante da recusa de todos os Procuradores em 
emitir parecer favorável, o Sr. Procurador Geral, numa atitude 
pouco usual, decidiu encarar solitariamente um conteúdo que 
favoreceu a vontade do Secretario da Fazenda. A informação 
de que a Secretaria da Administração teria “validado” o projeto 
também carece de fundamento.

Ao comentar sobre as emendas, o Parecer resvala numa 
série de equívocos, contradições e despreocupação com a 
verdade. 

►AS EMENDAS REJEITADAS
A emenda nº 1 do Dep. Álvaro Gomes estabelecendo que 

“em nenhuma hipótese ocorrerá o enquadramento de Agente de 
Tributos em cargo de Auditor Fiscal sem prévio concurso públi-
co” repete desnecessariamente a Constituição Federal e frustra 
temporariamente o objetivo maior dos seus companheiros. 

A emenda nº 2, que tratava de suprimir a mudança de atri-
buições, foi rejeitada com o argumento de que o governo é livre 
para mudar as atribuições e o concurso público não pode ser um 
óbice para o aprimoramento (?) do serviço público. Comete um 
grande equívoco ao afirmar, de maneira leviana, que a recomen-

dação nº007/2008 do MP  “versa sobre a unificação de cargos e 
que nada tem a ver com o objeto deste projeto”. Certamente a 
não leitura da Recomendação levou o governo a entender desta 
forma. A recomendação é expressa quando diz que nenhum 
projeto que modifique as atribuições das categorias deve ser 
enviado. Não há espaço para outra interpretação. Observe-se, 
também, que apesar de ter conhecimento oficial do Parecer da 
OAB/BA, o Sr. Relator não faz nenhuma referência a ele.

A Emenda nº 3 pretendia coibir possíveis arbitrariedades ou 
“patrulhamentos” por parte de superiores hierárquicos, que po-
deriam fixar prazos inexequíveis para o cumprimento de certas 
tarefas, com o fito de prejudicar a promoção imediata de um 
servidor. Aliás, a norma sobre a inobservância de prazo já existe, 
como cita o próprio parecer, e traz as sanções correspondentes. 
Por que incluir entre elas a proibição da promoção? 

A Emenda nº 4 buscava recompor o profissionalismo que sem-
pre caracterizou a nossa Secretaria. É um grande desrespeito a 
todos nós possibilitar que “companheiros” desempregados e sem 
nenhum compromisso com o serviço público venham ocupar car-
gos na Diretoria Geral; dirigir uma das mais importantes funções, 
que é atender e orientar o contribuinte; integrar o CONSEF na 
qualidade de dirigente ou dirigir setores responsáveis pela avalia-
ção de desempenho de todos os servidores,  além de  contrariar 
tudo aquilo que o próprio  governo vem propagando. Imaginem 
como deve ficar o clima organizacional quando nossas questões 
funcionais forem resolvidas por um “companheiro” alheio à nossa 
realidade, desconhecedor da nossa história e vinculado a uma 
ideologia política partidária. Qual será o nosso sentimento quando 
formos obrigados a suportar um “companheiro” estranho ao nosso 
ambiente ser o responsável por atender e orientar o contribuinte? 
E quando “companheiros” deste tipo forem os responsáveis pela 
nossa promoção funcional? 

A Emenda nº 5 , embora rejeitada,  teve parte do seu conte-
údo absorvida pela emenda nº 1 do Relator. A justificativa para 
a manutenção do repetido dispositivo é risível, pois diz que 
pretende “possibilitar  que servidor público exerça atividades 
que não causem conflito de interesse com as atribuições dos 
cargos, tais como: professor na rede privada de ensino, ativi-
dades literárias, artísticas , etc...”

A Emenda nº 6 propunha que o PDF, nos valores recebidos 
nos últimos cinco anos, fossem incorporados aos proventos da 
aposentadoria. A redação proposta foi a mesma aprovada na 
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Lei da PGE recentemente  e de autoria do próprio governo. A 
justificativa de que provocaria aumento da despesa e que, por-
tanto, não poderia ser incluída pelo Legislativo, é uma desculpa 
esfarrapada, pois, como sabemos, neste caso, se o governo nos 
tratasse da mesma forma como vem tratando outras categorias,  
retiraria o Projeto e enviaria outro que, em caráter de urgência, 
poderia ser aprovado. Esta forma de agir poderia atender a 
outras emendas que tiveram como única justificativa o fato do 
Governo não assumi-la.

A Emenda 7, que aperfeiçoava a forma de reajuste do ponto, 
a Emenda  8, que estendia o pagamento do PDF quando da li-
cença-prêmio, como ocorre em leis de todas as outras categorias; 
a Emenda 9 que propunha revogar um artigo da Lei 8.210, que  
prejudica a todos quando na aposentadoria ; a 10, que seria a ex-
plicitação de que o nosso teto remuneratório é o subsídio mensal 
dos Desembargadores, já reconhecido por decisão judicial e cuja 
liminar já nos foi concedida; e a Emenda 13, que modificava o li-
mite máximo de pontos para todos os servidores foram rejeitadas. 
A não aceitação da Emenda 13 faz prevalecer o texto original do  
PL que proporciona a alguns dirigentes a percepção de uma GF 
40% maior que os demais colegas. Em recente panfleto em que 
agridem sem fundamento o IAF, os autores da proposta taxaram 
de “vergonhosa” a simples opinião de colegas que outrora propu-
seram muito menos que esta despudorada idéia atual. 

A Emenda nº 11 propunha que, a exemplo do que consta 
da recente lei da Polícia Civil, deixasse em aberto o número 
de vagas para que de todos aqueles que preenchessem os 
requisitos para aferição de mérito fossem promovidos e não 
ficassem, como revela o teor dos motivos da rejeição, “a discri-
cionariedade do Poder Executivo”. A alegação de afronta à Lei 
de Responsabilidade Fiscal não tem pertinência. 

A Emenda 12 pretendia excluir do texto do PL expressões 
que, por falta de clareza, podem modificar, injustificadamente, 
os parâmetros já fixados para o estabelecimento das metas.

►AS EMENDAS DO “RELATOR”   
Sobre as Emendas do Relator (??) podemos comentar o se-

guinte: a nº 1 – exercício de atividades privadas – como afirma-
mos, aproveita em parte o que  colocamos em nosso encontro 
com o Sec. Ruy Costa. As de  nº  2 e 4  estendem  o prazo para 
implementação das mudanças de atribuições  para 1º de julho. 
Temos a esperança que, se o PL for aprovada,  antes deste prazo 
as instituições democráticas deste país já tenham proibido tais 
mudanças. A de nº 3 tenta que incluir, entre as atribuições dos 
Auditores, “perícias” que só podem legalmente ser realizadas 
por profissionais habilitados para tais funções e não por Audi-
tores Fiscais Estaduais que, no âmbito de suas competências, 
realizam apenas revisões fiscais e contábeis vinculadas aos 
tributos estaduais. A Emenda nº 5 possibilita que o servidor 
profissionalize-se numa entidade sindical e seja promovido sem 
exercer qualquer atividade na Sefaz. Típica emenda sindicalis-
ta e oportunista, buscando apoio em sindicatos vinculados a 
partidos políticos, permitindo que supostos servidores sejam 
indefinidamente sustentados pela sociedade sem a ela prestar 
qualquer serviço.  A Emenda nº 6, de forma equivocada, propõe 
que Agentes de Tributos e “companheiros” estranhos ao Grupo 
Fisco possam ocupar cargos que sempre foram exercidos com 
eficiência por Auditores Fiscais. É mais uma demonstração de 
desrespeito aos Auditores Fiscais.

►AUMENTO SEM TETO?
Como é do conhecimento de todos, conseguimos uma li-

minar junto ao Tribunal de Justiça e, apesar dos embargos, 
apresentados a mesma, que foi ratificada e aguardamos ape-
nas o seu cumprimento imediato sobre pena de ser impingido 
ao Secretário da Fazenda e da Administração as sanções 
previstas para aqueles que descumprem ordens judiciais.

Ao mesmo tempo, estamos acompanhando a tentativa de 

outras categorias estranhas da Sefaz que tentam junto ao Po-
der Executivo, Legislativo e Judiciário, o reconhecimento do 
previsto no §5º do Artigo 34 da Constituição Estadual que es-
tabelece que “a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos de qualquer dos poderes 
do Estado não poderão exceder o subsidio mensal em espécie 
dos Desembargadores”. 

►VERGONHA E CONSTRAGIMENTO
A denúncia de um deputado que a Presidente do Sindicato 

dos Bancários de Ilhéus é uma Agente de Tributos enquadra-
da judicialmente, em 2006, constrangeu a todos.  Apesar de 
afastada da função de coordenadora de atendimento da Infaz 
de Ilhéus, por denúncia do IAF, permanece como funcionária 
do Bradesco (em disponibilidade sindical) e recebendo sa-
lário integral na Sefaz. A irregular situação já foi levada ao 
conhecimento do Sr. Secretário da Fazenda desde 2007. Até 
agora, nenhuma providência foi tomada. Apesar da negati-
va do Sindsefaz, o fato pode ser comprovado por qualquer 
pessoa, em qualquer lugar do mundo, através do site (http://
www.seebilheus.org.br/diretoria.shtml) e os colegas da Sefaz 
podem identificar a figura da Presidente através do Correio 
eletrônico. 

Apesar do constrangimento, o fato foi vergonhosamente de-
fendido pelo Sindicato dos Agentes de Tributos que entendeu 
ser a denúncia  “preconceituosa” e “intolerante com a ativida-
de sindical” tendo afirmado, inclusive que, mesmo com este 
comportamento manifestamente ilegal, a “companheira” tem 
uma conduta ilibada. A denúncia não foi, em momento algum, 
contestada pelos deputados, em particular pelo bancário, Dep. 
Álvaro Gomes. É lamentável  que um órgão que se considera 
representante dos servidores da Fazenda  entenda uma  gra-
víssima denúncia como esta, um ataque “à categoria fazendária 
e, por tabela, ao povo baiano”.  

►AGRESSÃO AOS COLEGAS
Em uma demonstração de desequilíbrio emocional e inca-

pacidade para tratar com seriedade as questões que são pos-
tas, um bando de pessoas, que se diziam Agentes de Tributos, 
agrediram – com palavras de baixo calão e ameaças - colegas 
que se dirigiam ordeiramente ao estacionamento da ALBA. Visi-
velmente embriagados e portando, inclusive, latas de cervejas, 
os agressores desferiram de forma gratuitas contra colegas que 
apenas participavam, como eles, de manifestações . 

Estamos atentos! O serviço de segurança da ALBA tomou 
conhecimento do ocorrido e estará tomando todas as provi-
dências para banir do ambiente qualquer servidor ou figurante 
contratado que seja flagrado em atitude suspeita ou compor-
tando-se de maneira indevida.

RESISTÊNCIA AO 
TREM DA ALEGRIA! 

Esta luta é de 
todos os baianos!

www.iaf.org.br

►COMO DIZEM, “A LUTA CONTINUA”    
A presença maciça de inúmeros colegas nas galerias e 

em outros locais tem sido uma demonstração da nossa força, 
causando um certo espanto aos nossos detratores. A catego-
ria demonstrou que, embora não utilizemos de chantagens 
políticas eleitoreiras, marcamos presença em todos os locais 
onde o assunto é discutido.

Na hora da votação, o deputado Carlos Gaban pediu 
vistas ao projeto, de acordo com o Regimento Interno da 
Casa, no que não foi inicialmente atendido pelo Presidente 
da Casa. Este fato, após acalorada discussão, provocou uma 

reunião dos líderes, que resolveram pedir o encerramento da 
sessão e propuseram sua retomada na próxima terça-feira, 
coincidentemente com as “comemorações” do 31 de março 
de triste lembrança.

Fizemos uma reunião no dia seguinte para avaliarmos a 
situação e decidimos por elaborar um comunicado à comu-
nidade, convocar uma Assembléia Extraordinária para anali-
sarmos em conjunto os últimos acontecimentos e mantermos 
nossa presença na mídia, denunciando os prejuízos que a 
sociedade terá com a possível aprovação do projeto. 


