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Salvador, 04 de agosto de 2020.  Ofício nº 26/2020 

Senhor Secretário, 

O Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia – IAF, tem entre suas 

finalidades estatutárias a de “defender os direitos, interesses, prerrogativas profis-

sionais e a reputação da classe de Auditor Fiscal do Estado da Bahia nos limites 

das finalidades institucionais, podendo fazê-lo em juízo ou fora dele”. 

Nesta oportunidade,  dando voz aos pleitos de seus associados, por considerá-
los plenamente justificáveis e acompanhando a movimentação dos seus mem-

bros, inicialmente expressas através das correspondências enviadas ao Diretor de 

Administração Tributária nos últimos dias 15 e 20/07 (protocolos postados no sis-

tema SEI sob  números respectivamente 013.1400.2020.0013942-20 e 

013.1400.2020.0014285-74), documentos estes subscritos por mais de 100 audito-

res tanto daquela Diretoria, quanto de outras Unidades da Secretaria da Fazenda, 

vem, através desta requerer, pelas razões esposadas logo a  seguir, que: 

1. Seja aplicado o percentual de 100% (cem por cento) no pagamento do
PDF - Prêmio de Desempenho Fazendário, enquanto perdurarem os
efeitos econômicos decorrentes da pandemia do Covid-19;
1.1. Como alternativa ao item acima, que seja considerada a meta tra-

çada e alcançada para o primeiro trimestre deste ano de 2020, 
enquanto ainda havia condições normais de trabalho e funciona-
mento regular da Economia, meta a ser aplicada também en-
quanto perdurarem os efeitos excepcionais da pandemia. 

2. Seja revista a meta referente ao segundo trimestre de 2020, realizada já
sob a inesperada e fortuita quebra da normalidade. Que a esta meta
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referida, passada, seja aplicado o percentual definido no item 1, com a 
consequente reposição das perdas salariais que atingiram os funcio-
nários fazendários, e em especial os Auditores Fiscais, que embora es-
tejam na linha de frente e sejam considerados pela Lei como no “de-
sempenho de atividade essencial” (Lei Federal 13.979/20 e Dec. 
19.528/20 Art. 1, parágrafo 3), neste momento, sofreram redução de sa-
lário, quando comparável, por exemplo, ao percebido no primeiro tri-
mestre desse exercício financeiro; 
 

3. A gratificação de atividade fiscal seja apurada exclusivamente com 
base nas atividades desenvolvidas pelos servidores e, consequente-
mente, não sejam utilizados os pontos de conta corrente decorrentes 
de Auto de Infração; 
 

4. Seja mantida ou fixada a pontuação máxima pontos estabelecida atual-
mente em cada Inspetoria, até 31 de dezembro de 2021, tendo em vista 
a utilização eficiente da inteligência dos Auditores Fiscais nos diversos 
postos de trabalho da Sefaz, de forma igualitária. 
 

No que concerne ao PDF, importante observar que no momento da definição das 

metas de arrecadação, a pandemia do Coronavírus não existia, apresentando-se 

posteriormente como um fato imprevisto e extraordinário que impossibilita, a des-

peito de todo o empenho por parte do fisco, o atingimento das metas propostas. 

Dessa forma, torna-se inadequado ou não guardar coerência com a situação fática, 

estabelecer metas de arrecadação vinculadas a um resultado claramente imprevi-

sível. Nesse aspecto, importante destacar, inclusive, que há previsão legal para o 

ajuste das metas de arrecadação, sempre que “fatores supervenientes justificarem 

esse procedimento” (art.5º do Dec.7.907/01), exatamente o que está ocorrendo 

neste momento com os efeitos catastróficos da pandemia.  

No que tange à Gratificação Fiscal, a manutenção da pontuação máxima faz-

se necessário, pois parte da remuneração do Grupo Fisco é vinculada à lavratura 
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de Auto de Infração e posterior pagamento e/ou julgamento pelo CONSEF, situa-

ções essas prejudicadas com a evidente desaceleração da atividade econômica, 

tornando cada vez mais difícil tanto a lavratura de A.I. quanto o seu respectivo pa-

gamento, não obstante os esforços envidados pelos auditores, o que impactará di-

retamente na formação de pontos para o conta corrente de 2021. Aliado a isto, o 

próprio Estado vem, legitimamente, prorrogando os prazos de impugnação admi-

nistrativa e os demais prazos recursais no âmbito do processo administrativo fiscal 

(recentemente o Decreto 19.886 / 20, publicado no D.O.E. em 31/07/20), o que tem 

reflexo, de maneira definitiva sobre os créditos já constituídos, fruto do trabalho do 

Auditor Fiscal. 

Assim, por acreditar serem justas demandas aqui apresentadas, estamos so-
licitando a aprovação destes pedidos, cujos efeitos, de imediato, deverão ser 
implementados e estendidos para toda a categoria. 

Atenciosamente, 

 
Marcos Antônio da Silva Carneiro 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustríssimo Senhor 

Manoel Vitório da Silva Filho 
Secretário da Fazenda do Estado da Bahia  

Nesta 
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