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Exmªs Autoridades do Poder Executivo, todas 
aqui nominadas na pessoa do Exmº. Sr. 
____________________________________________________ 

 

Exmªs Autoridades do Ministério Público do 
Estado da Bahia, todas aqui nominadas na 
pessoa do Exmº. Sr. _______________________________ 

 

Ilustres Representantes das Organizações da 
Sociedade Civil (FEBRAFITE; FENAT; SIDIFISCO 
NACIONAL; APEB; ASFEB; SICOOB CRÉD. EXEC; 
OAB, dentre as muitas que nos honraram com a 
suas presenças, todas aqui nominadas na 
pessoa do Exmº. Sr. Juraci Braga Soares Júnior, 
Presidente da FEBRAFITE.  

 

Amados Colegas! 

 

É com enorme satisfação que recebemos na 
casa dos Auditores os queridos colegas e 
distintos convidados que, pela ilustre presença, 
emolduram esta solenidade com brilho e louvor!!! 
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Como Presidente empossado do IAF Sindical 
(Instituto e Sindicato), minhas primeiras 

palavras querem expressar o orgulho que sinto 

em ser Auditor Fiscal do Estado da 
Bahia. Mas, ao mesmo tempo, este sentimento 

vem torneado por uma aura de responsabilidade 
enorme que esta carreira absorve. 

 

Neste clima, eu e minha equipe estamos 
conscientes da nobre missão social que o IAF e 
os Auditores abraçam. Seguiremos firmes em 
desempenhar atividades de relevo para a 
manutenção da saúde financeira do Estado da 
Bahia e engrandecimento da sociedade baiana. 

 

Sem a arrecadação de tributos, o Estado não 
funciona. Sem a arrecadação de tributos, a 
sociedade não consegue ter vida normal. A 
nossa simples presença, a nossa atuação, a 
nossa expertise, tudo isso faz com que o Estado 
verta para os cofres públicos o que os cidadãos 
precisam para proverem as suas necessidades. 
Este Múnus há de ser desempenhado na medida 

exata da justiça fiscal. São estes recursos 
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que propiciam condições para que 

construamos hospitais, prestemos 
segurança pública para as 
comunidades, entreguemos para as 
novas gerações uma educação de 
qualidade, só para ficar nestes exemplos. 

 

Em sua primorosa obra intitulada “O dever 
fundamental de pagar impostos”, o jurista 
português José Casalta Nabais afirmou que “o 
imposto constitui um instrumento de realização 
das tarefas finais do Estado”. Simples assim. 

 

Graças ao nosso laborioso trabalho, batemos 
agora em dezembro último o recorde de 
arrecadação de todos os tempos. Fomos 

diretamente responsáveis pelo ingresso 

imediato nos cofres públicos de mais de meio 
bilhão de reais, dentro do programa Refis. 

 

Entretanto, nossa função não se esgota em levar 
recursos para o erário. Compete-nos ajudar a 
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combater a sonegação, inibir o mau contribuinte 
e, do outro lado, acolher o bom contribuinte, 
zeloso que é no cumprimento de suas obrigações 
tributárias. É nosso papel orientar o cidadão e 
empresas a pagarem só o que é devido, nem um 
centavo a mais. O Estado não quer exigir deles 
além do que a lei determina. Não podemos perder 
de vista que somos um Estado Democrático de 
Direito, e não um “Estado Autocrático de 
Rejeitos”, para usar a expressão pejorativa da 
moda. 

 

Ainda há o lado das despesas. Também nos 

cabe cuidar dos desembolsos feitos pelos órgãos 
públicos. Vivemos uma dura crise econômica e 
assistimos apreensivos a insolvência de Estados 
fortes da nossa Federação. O Auditor Fiscal do 
Estado da Bahia deita seus esforços na 
austeridade financeira, atento a cada item de 
despesa que esteja sendo realizada 
desmedidamente. No ano que se findou, colegas 
valorosos da Auditoria Geral do Estado (AGE) 

promoveram uma poupança de dezenas de 
milhões de reais nos dispêndios da máquina 
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pública, em procedimentos voltados para o 

controle interno.  

 

Portanto, queridos amigos e distintas 
autoridades, é de nossa vocação 
alavancar receitas e reduzir despesas. 

 

De outra sorte, não visamos tão-somente a 
melhoria do Estado. Voltamos um olhar especial 
para a população. É dever do IAF Sindical, como 
organização proativa e atenta aos movimentos 
político-econômicos, prestar satisfações à 
sociedade, oferecer a ela os devidos 
esclarecimentos relacionados aos tributos sob 
os nossos auspícios. E mais: é de nossa 
incumbência denunciar práticas de sonegação e 
de corrupção. Interceder pela reforma tributária 
que melhor atenda aos desejos da Bahia. Agir 

com firmeza contra as mentiras que 
contaminam as mídias sociais e 
querem transformar os servidores 
públicos em sanguessugas da nação. 

Aliás, a propósito da reforma previdenciária, 
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desmoralizaremos as “fake news” apresentando 

dados, números, fatos e alternativas 
factíveis e inteligentes. Não 
admitiremos que nos impute a culpa pela 

gestão irresponsável da previdência por parte de 

governos imprevidentes. Recusaremos 
pagar esta conta que não foi gerada 
por nós! 

 

Todo este ônus sócio-estatal nos remete ao 

bônus de sermos carreira típica de estado, 

ladeada pelos prestigiosos profissionais da 

Magistratura, da Procuradoria, do 
Ministério Público e da Defensoria 
Pública, dentre outros.  

Nesta toada, faremos um associativismo e 
um sindicalismo moderno, nos quais serão 

tônica o espírito conciliador, assertivo e 
de construção coletiva. Buscaremos no 

diálogo com as esferas de Poder a solução dos 
nossos problemas e os da sociedade também. 
Mas ao mesmo tempo perseguiremos com 
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perseverança e combatividade os 

anseios da nossa classe. Desta forma - não 
temos dúvida disto -, o IAF Sindical fará com 

que os direitos dos Auditores Fiscais da Bahia 
cresçam em quantidade e qualidade, pois, assim, 
os direitos da coletividade seguirão a mesma 
trilha de progresso. 

 

Nossa história é pintada com as cores fortes da 
luta e da obstinação. Debaixo de muito 

esforço, conquistamos o nosso registro 
sindical; somos, agora, a única e legítima 

entidade na Bahia representativa dos interesses 
do Auditor Fiscal e não nos distanciaremos um 
milímetro sequer desta prerrogativa. Depois de 

uma década, conquistamos o teto 
constitucional federal;  e, com sapiência, 

saberemos mostrar nossa coragem toda vez 

que intentarem retirar este sagrado direito do 
nosso patrimônio. Pelas mãos competentes do 
escritório de advocacia Azi & Torres, nosso 
parceiro de muitos anos, conquistamos 
sucessivas e fragorosas vitórias em demandas 
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processuais, contando sempre com a desejável 
e necessária independência do Poder Judiciário; 
outros triunfos já estão no porvir. 

 

No triênio que se inicia, nossa equipe de 
Diretores e de Conselheiros terá muitos desafios 
a enfrentar: fortaleceremos o IAF Sindical como 
instituição; ocuparemos o espaço a nós 
reservado junto às entidades nacionais do fisco; 
marcaremos nossa gestão pela transparência e 
participação de todos os filiados; valorizaremos 
o colega aposentado; lutaremos por nossa lei 

orgânica que contemple plenamente os 

interesses e prerrogativas dos Auditores Fiscais; 
intensificaremos as tratativas visando a 
celebração de acordo para pagamento das 
diferenças do teto remuneratório; pugnaremos 
pela implementação automática dos reajustes 
atrelados aos limites constitucionais; 
cuidaremos, ainda, para termos as nossas 
atribuições plenas intocáveis, fazendo retornar 
as prerrogativas usurpadas de nossa carreira, 
após o julgamento pelo STF da ADI 4233. Estas 
são algumas de muitas outras ações a serem 
implementadas. 
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Agora, pedimos licença para fazer alguns 
agradecimentos especiais: dedicamos este 
momento a todas os familiares que abrilhantam 
este evento, especialmente a minha querida e 
idolatrada MÃE, carinhosamente chamada de 
DEIJINHA, razão da minha existência; aos 
amores da minha vida, a minha esposa Veralúcia 
e as minhas filhas Gabi e Lara aqui presentes, 
joias preciosas que muito amo, de coração! 

 

Por fim, dedicamos também este momento a 
cada colega que depositou confiança na nossa 
equipe. A todos vocês, o nosso muitíssimo 
obrigado! 

Ao encerrarmos nosso mandato, não queremos 
atrair legado especial nenhum. Queremos 
apenas ser lembrados como uma equipe que, 
durante um período de sua vida, dedicou-se ao 

firme propósito de consolidar os direitos e 

conquistas dos Auditores Fiscais e de elevar, 
repito, elevar nossa categoria ao patamar 

politico-constitucional que ela merece. 
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Afinal, ao assumirmos a entidade, tínhamos em 
mente que o dirigente sindical preparado deve 
saber o momento de substituir a sua convicção 
pela ética da responsabilidade. 

 

Durante todos os dias de nossa gestão, faremos 
de nossa bandeira o célebre pensamento do 
Padre Antonio Vieira, o qual pedimos licença 
para parafrasear: 

 

Somos o que fazemos. Nos dias em que 
fazemos, realmente existimos; nos 
outros, apenas duramos. 

 

Vamos fazer juntos um IAF melhor, para que a 

existência de nossa Entidade não dependa de 
pessoas específicas. Somos todos competentes 
para dirigir o nosso IAF. Contamos com vocês! 

 

Viva os Auditores Fiscais! 

 

Viva!!!! 


