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►EDITORIAL

inStitUto DoS aUDitoreS 
FiSCaiS Do eStaDo Da Bahia

www.iaf.org.br / (71) 3342-3566

2008 chega ao fim carregado de lições, 
histórias e conquistas. No rol dessas úl-
timas, destaca-se a consolidação do Ins-

tituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia, 
hoje  Sindicato, como  legítimo representante 
legal e defensor da categoria. Essa conquista 
traz no bojo a necessidade dos auditores de 
abraçarem sua própria defesa nas relações de 
trabalho – revertendo a situação de descaso e 
de uma “representação” desinteressada e ine-
ficiente enfrentada durante anos pela classe.

Esse percurso esteve entrelaçado com uma 
luta permanente contra desmandos e desres-
peito, luta que abrange os interesses da carreira 
de Auditor Fiscal e que é, ao mesmo tempo, um 
exercício de cidadania. A luta contra o Trem da 
Alegria na Secretaria da Fazenda (Sefaz).

O projeto da Sefaz é indefensável. É um 
retrocesso. É uma ofensa a toda uma nação, 
que enfrentou períodos duros para respirar os 
primeiros sopros de liberdade vindos da Cons-
tituição de 1988, a quem esse projeto ofende 
diretamente. Não há argumentos que sequer 
amenizem o que essa proposta representa: um 
verdadeiro trem da alegria, movido pelo favori-
tismo, pela compadrice, pelo apadrinhamento, 
pela indecorosa apropriação do Estado.

A sociedade brasileira quer abolir isso do 
serviço público. Quer o respeito à Constitui-
ção e os preceitos Nela contidos colocados 
em prática.

“MAIS-VALIA”
Os interessados no Trem da Alegria bra-

dam aos quatro ventos: não queremos ser 
transformados em auditores. Queremos ape-
nas legalizar, sem ônus para o Estado, algo 
que já fazemos.

Mas não fazem.
Trocando em miúdos, eles afirmam que 

querem se responsabilizar pela fiscalização 
de pequenas e micro empresas, sem ganhar 
nada por isso.

Aumenta-se a atribuição, aumenta-se a 
responsabilidade, sem aumentar salário? Eis 
um fato inédito: uma classe, um sindicato que 
defende a “mais-valia”.

FATOS CONCRETOS
Como negar a tentativa de burla ao con-

curso público? É importante lembrar que esta-
mos falando aqui de um grupo que ingressou 
no serviço público através de um concurso 
para nível médio e que almeja chegar a uma 
carreira de nível superior sem enfrentar a acir-
rada  concorrência com cidadãos que estu-
dam para serem auditores fiscais pelas vias 
legais.

Não vamos falar de hipóteses ou em de-
bates orais, em eloqüência ... Vamos a fatos 
concretos. Há na Justiça baiana inúmeros pro-
cessos movidos por personagens desse gru-
po pedindo o enquadramento no cargo de au-
ditor. São documentos, com nome, RG, CPF, 
advogado instituído ...

Como sustentar a contradição entre o efê-
mero discurso e provas palpáveis, visíveis?

A VERDADE
Apesar dos objetivos transparentes do pro-

jeto, há quem o defenda. Esses são os mean-
dros de assuntos ligados à política, aos con-
chavos.

Por que insistir numa proposta com esses 
graves defeitos, senão por pressão de gru-
pos?

Certas práticas, que se confundem, algu-
mas, com desrespeito e falta de educação, e 

outras com “vale-tudo se for em nosso benefí-
cio”, não são novidade em determinada linha-
gem política da Bahia.

E são essas velhas estratégias utilizadas 
quando esse grupo tenta simplificar o deba-
te rotulando os auditores fiscais de opositores 
do atual governo. O que é uma mentira. Ou, 
ainda, nas inúmeras ofensas distribuídas, vei-
culadas na internet e no ato de vandalismo de 
rasgar adesivos contra o Trem da Alegria co-
locados em carros alheios.

Contra tudo isso lutamos o ano todo. Como 
todo bom combate, dignamente. Sem ofensas 
pessoais, sem baixaria, que são coisas pró-
prias de quem não tem argumento ou educa-
ção.

2008 poderia ter sido diferente, caso algu-
mas decisões políticas fossem, como devem 
ser, alicerçadas nos ideais de liberdade, justi-
ça e democracia.

Não foi assim. Mas a principal lição de 2008 
é a capacidade de luta dos homens e das mu-
lheres de bem, que se mostrou ostensivamen-
te no decorrer desses 365 dias. Lembramos 
aqui versos de Bertold Brecht, que a nós se 
aplicam muito bem: “imprescindíveis são os 
que lutam”.

Parabéns a todos. 
E que 2009 tenha como marca a 

nossa luta e a nossa vitória!
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►APOSENTADOS

O PDF (Prêmio por De-
sempenho Fazendário) sur-
giu para remunerar o ser-
vidor que, no exercício de 
suas funções, atingisse de-
terminadas metas. Ele é re-
cebido a cada três meses 
e equivale a cerca de 35% 
da remuneração. Original-
mente, o PDF não era devi-
do aos servidores inativos, 
mas hoje se questiona a lei 
após o entendimento de que 
se trata de uma verba remu-

neratória. Por isso, a luta é para que o benefício seja estendido 
também aos aposentados.

Para Antônio Medeiros, diretor de Organização e Mobilização 
Social do IAF, não há dúvidas quanto à sua natureza. “Trata-se de 
uma verba que é inquestionavelmente remuneratória e, como tal, 
não pode deixar de contar no contracheque dos servidores, inclu-
sive dos aposentados. Mesmo porque, se fosse indenizatória, a 
gente teria de comprovar despesas, o que não é o caso”.

Seguindo esse raciocínio, o benefício é devido tanto àqueles 
auditores que, quando na ativa, recebiam o PDF, quanto àqueles 
que não o alcançaram durante o período efetivo de serviço. Em 
tese é assim, mas na prática, ninguém vem recebendo. 

PIONEIRISMO – Após a 
comprovação de que sim, o 
PDF é devido aos servidores 
aposentados, o Estado alegou 
que o pagamento a todos os 
inativos implicaria um grande 
impacto na folha. Como sig-
nificariam apenas dois grãos 
nesse oceano de servidores, 
Fernando Gama e Eduar-
do Rodrigues entraram com 
ações, venceram e hoje rece-
bem o PDF em caráter defi-
nitivo.

“Não há impacto: eu continuo a receber o que já estava re-
cebendo. Além disso, a arrecadação tem crescido e é obrigação 
do Estado pagar esse valor. Estamos falando de uma carreira do 
Fisco, que é responsável por esta arrecadação de tributos. O ar-
gumento é pueril”, conta  Fernando Gama.

“O PDF é verba remuneratória e o aposentado tem de receber”
Auditor fiscal durante 20 anos, Fernando Gama teve a apo-

sentadoria publicada em 2007. Como previu que não receberia 
o prêmio depois de declarado inativo, entrou com um mandado 
de segurança preventivo, mas mesmo assim ficou dois anos sem 
PDF. Hoje sua luta é para resgatar o valor que não recebeu du-
rante o andamento do processo.

PROPOSTA – No último 
mês de setembro, o secretá-
rio da fazenda, Carlos Mar-
tins, teria proposto, entre ou-
tras coisas, a incorporação, 
nos próximos quatro anos, 
de 20% do PDF, inclusive aos 
aposentados. Contudo, para 
que isso acontecesse, aque-
les que movem ações contra 
o Estado teriam de se com-
prometer a retirá-las.

Segundo Maurício Go-
mes, diretor jurídico do IAF, 
“querem que os aposentados 
desistam do seu direito para 
que, no bolo da aprovação 
dessa medida, aprovem outras piores, como a do trem da alegria. O 
PDF é verba remuneratória e o aposentado tem de receber “.

De acordo com o relatório oficial do Grupo de Trabalho do Fis-
co, divulgado no início de 2008, foi constatada a existência de 210 
auditores fiscais e 99 agentes de tributos estaduais em condições 
de exercerem seu direito à aposentadoria, mas que não o fazem 
devido à perda na remuneração em razão da estrutura remune-
ratória representada pelo corte do PDF. Isso vem causando des-
motivação e impedindo a oxigenação das carreiras. 

“Não tenho conhecimento de uma linha escrita sobre propos-
ta alguma do secretário. Nós, do IAF Sindical, não recebemos do-
cumento algum nesse sentido. O que acontece é que há pessoas 
que estão se aproveitando da instabilidade emocional do aposen-
tado. É como se você perguntasse ‘Você quer passar 2 anos re-
cebendo 20% com certeza ou esperar 4 para receber mais?’ ”, 
diz Maurício Gomes.

Ainda de acordo com Medeiros, o PDF é um monstro jurídico 
de várias faces e há quem se utilize da que mais lhe convém para 
atender aos seus próprios interesses e o que está acontecendo é 
uma falta de respeito com a idade: “Está se jogando com o deses-
pero de avôs que sustentam suas famílias porque eles pensam 
que é melhor receber algo do que não receber nada”, conclui. 

Fernando Gama: 
vitória na Justiça

Maurição: Maurício Costa 
(acima) e Antônio Medeiros 

(acima, à esquerda): em defesa 
dos aposentados.
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Contra fatos não há argumentos. O bordão, muito utilizado e que, empre-
gado devidamente, reflete uma verdade, consta em uma das várias ações judi-
ciais impetradas por Agentes de Tributos Estaduais (ATEs) exigindo o enqua-
dramento no cargo de Auditor Fiscal.

Agora, vamos utilizá-lo aqui, entretanto, com muito mais propriedade.
Se na Assembléia Legislativa, na Sessão Especial de 24 de novembro, as 

contradições entre discurso e realidade ficaram mais que evidentes, nos arqui-
vos da Justiça baiana, elas se materializam.

No legislativo da Bahia, ouviu-se diversas vezes da boca dos representan-
tes dos ATEs o argumento: não queremos o enquadramento. Pouco depois, os 
mesmos exibiam dados em defesa da “carreira única”. Única – palavra clara e 
compreensível: uma só. Então, no fisco não caberiam as duas carreiras que 
o compõem hoje – ATEs e Auditores Fiscais. Se os ATEs não querem, como 
alardeiam pelos quatro cantos, ser auditores fiscais, como defendem a car-
reira única? Querem eles que, então, o enquadramento de auditores no car-
go de agentes?

Deixando o plano da retórica, vamos aos fatos.
Tramitam no Judiciário Baiano uma série de ações impetradas por agentes 

de tributos com o objetivo de serem enquadrados no cargo de auditor fiscal. São 
públicos e tivemos contato com alguns, que, apenas esses, somam 60 ATEs.

Seguem trechos dos processos, que revelam a verdadeira intenção des-
se grupo:

“Pedem o seu enquadramento no cargo de Auditor Fiscal, do Grupo Ocu-
pacional Fisco, a partir de 12 de agosto de 1988, com direito à remuneração, 
gratificações, inclusive de produção e outras vantagens previstas no Plano e as 
diferenças salariais correspondentes. Pediram a citação do Estado da Bahia e 
que seja condenado a pagar juros, correção monetária, honorários de advoga-
dos e despesas processuais”.

“Os autores vêm à presença do Estado-Juiz para assim fazerem o seu pedido: 
a) que a presente ação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, enquadrando 
os Autores no cargo de Auditor Fiscal, do Grupo Operacional Fisco, a partir de 12 
de agosto de 1988, com direito à remuneração, vantagens previstas no mencio-
nado plano e com direito, ainda, às diferenças salariais correspondentes”

Conforme outra dessas ações, proposta por cinco ATEs, entre eles um dirigen-
te do sindicato daquela categoria, “os autores vêm pleitear o seu enquadramento 
no cargo de Auditor Fiscal ... com direito à remuneração, gratificações (inclusive 
gratificação de produção) e outras vantagens previstas no mencionado Plano (de 
Carreira), e com direito ainda às diferenças salariais correspondentes”.

Na ação, eles pedem ainda que “seja o Estado da Bahia condenado tam-
bém a pagar juros de mora, correção monetária, honorários advocatícios e des-
pesas processuais”.

Agora, temos claro o que eles verdadeiramente querem.

O fato é que são poucos os que conseguem o tão sonhado cargo de Au-
ditor Fiscal na Justiça. 

 A maioria não o tem alcançado via concurso público. Na Justiça, eles também 
não têm conseguido essa vitória, por não constituírem crédito – prerrogativa que 
é exclusiva dos auditores fiscais. Daí, a briga tão ferrenha por essa causa. 

Contra fatos não há argumentos ... Eles não querem mesmo ser auditores 
fiscais? Acredite se quiser!

Os ATEs não querem ser 
auditores: fatos e argumentos

O governador Jaques Wagner enviou à Assembléia Le-
gislativa da Bahia (ALBA) o projeto de lei que propõe a re-
estruturação das carreiras do fisco. A íntegra do projeto, que 
recebeu o número 17.712/2008, foi publicada na edição de 20 
e 21 de dezembro do Diário Oficial do Estado.

Como era previsto, foi mantida a proposta de autorizar os 
agentes de tributos estaduais (ATEs) a constituírem o crédito 
tributário. O artigo 1º, parágrafo 2º do projeto diz: “Compete 
aos Auditores Fiscais a constituição de créditos tributários, 
salvo na fiscalização de mercadorias em trânsito e nos es-
tabelecimentos de microempresas e empresas de pequeno 
porte que sejam optantes pelo Simples Nacional”.

No parágrafo terceiro, do mesmo artigo, consta: “Com-
pete aos Agentes de Tributos Estaduais a constituição de 
créditos tributários decorrentes da fiscalização de mercado-
rias em trânsito e nos estabelecimentos de microempresas e 
empresas de pequeno porte que sejam optantes pelo Simples 
Nacional”.

Os auditores fiscais, representados pelo IAF Sindical, 
continuarão na sua luta contra esse projeto, que constitui uma 
ofensa à Constituição Brasileira. Caso aprovado, esse projeto 
permitirá aos agentes de tributos estaduais (ATEs) conquis-
tarem na Justiça a transposição ao cargo de Auditor Fiscal, 
sem passar por concurso específico. É importante lembrar 
que quando os ATEs entraram no serviço público, prestaram 
um concurso com exigência de nível médio. O cargo de audi-
tor, desde o primeiro concurso, em 1978, é de nível superior 
e as provas para o ingresso nessa carreira são infinitamente 
mais complexas.

O projeto permitirá que esses servidores assumam uma 
carreira que não é a deles, burlando o concurso público. Ti-
rando dos cidadãos o direito à isonomia, previsto na Consti-
tuição.

O Trem da Alegria, muito comum antes de 1988, foi bani-
do da administração brasileira pela Constituição. Não pode-
mos admitir que isso ocorra novamente.

ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Auditores, vamos discutir ações 
contra o projeto do Trem da 

Alegria. Nossa assembléia será 
no dia 7 de janeiro de 2009, às 9 

horas, na Casa do Comércio.

PARTICIPEM!

Projeto do Trem da 
Alegria chega à ALBA



► JANEIRO

RELATóRIO FINAL DO 
GT FISCO é DIVULGADO

Em meados de janeiro, foi divulgado o rela-
tório oficial das discussões do Grupo de Traba-
lho do Fisco (GT Fisco). Muitos temas de inte-
resse da categoria foram discutidos e constam 
desse documento. E apesar dos avanços apon-
tados em pontos convergentes, como os relacio-
nados ao sub-teto e à aposentadoria, nada foi 
implementado, em quase um ano.

Entretanto, o principal ponto que não obte-
ve consenso nas discussões, com posição con-
trária, inclusive da procuradora do Estado, Sissi 
Andrade, mereceu destaque especial nas deci-
sões políticas do secretário da Fazenda: a ex-
tensão da constituição de crédito para outra ca-
tegoria que não os auditores fiscais.

 
Trecho do relatório:
“A redefinição das atribuições dos cargos 

Auditor Fiscal e Agente de Tributos Estaduais, 
de modo a incluir entre as atribuições deste últi-
mo a competência para constituir crédito tributá-
rio no trânsito de mercadorias, na microempresa 
e na empresa de pequeno porte, não foi consen-
so no GT, contou com discordância do IAF, con-
forme manifestação abaixo.

Este tema, despertado no desenrolar dos 
trabalhos desenvolvidos pelo GT, mereceu tam-
bém a atenção da douta Procuradora Sissi An-
drade que se manifestou contraria ao desloca-
mento desta atribuição essencial e privativa do 
cargo de auditor fiscal, para carreira diversa ain-
da que de maneira restrita.”

REUNIÃO DO IAF
 SINDICAL COM SECRETáRIO

Em 7 de janeiro, a diretoria do IAF Sindical 
reuniu-se com o secretário Carlos Martins. Em 

05Informativo IAF Sindical

RETROSPECTIVA 2008

O presidente 
da Febrafite, 
Roberto Kupski, 
a vice-presidente 
do IAF Sindical, 
Lícia Soares, e o 
constitucionalista 
Juarez Freitas

Da divulgação do relatório do GT à Sessão 
Especial na Assembléia: fatos que marcaram 2008

pauta, os trabalhos do GT Fisco, críticas ao re-
torno do ponto da GAF a 3%, teto remuneratório, 
ocupação de cargos privativos de Auditores Fis-
cais por Agentes de Tributos Estaduais e outros 
assuntos de interesse da categoria, bem como 
temas técnicos.

IAF SINDICAL DEFENDE 
O ABONO DE FéRIAS

O IAF Sindical manteve seu posicionamento 
contrário à suspensão do abono pecuniário de 
férias e continuou cobrando que a situação fos-
se revertida. Em janeiro, auditores da DAT Me-
tro protocolaram abaixo assinado com cerca de 
300 assinaturas em defesa do abono.

► FEVEREIRO

CGE é TEMA DE AUDIêNCIA 
COM SUBSECRETáRIO

O presidente do IAF Sindical, Helcônio Al-
meida, e o diretor de Assuntos Financeiros e 
Econômicos, Sérgio Furquim, estiveram em au-
diência com o subsecretário da Fazenda, Carlos 
Batista, acompanhados da comissão de Audi-
tores Fiscais da AGE, composta pelos servido-
res Maria Olimpia Almeida, Renato F. Souza, 
Rubens Bezerra Junior e Cláudio Mascarenhas 
Ferreira. Na ocasião, encaminharam sugestões 
de emendas para garantia funcional dos servido-
res da AGE no desempenho das funções na futu-
ra CGE - Controladoria Geral do Estado.

LANçADA CAMPANHA 
EM DEFESA DO ABONO

O Instituto dos Auditores Fiscais do Esta-

do da Bahia (IAF) lançou, em 21 de fevereiro, 
uma campanha em defesa do abono pecuniá-
rio, com objetivo de manter esse importante be-
nefício recebido pelo servidor público por mais 
de uma década.

► MARÇO

SEMINáRIO CARREIRAS DE ESTADO

Preocupado em colocar em discussão os te-
mas mais importantes da categoria, o IAF Sin-
dical realizou em 3 de março o Seminário “Car-
reiras de Estado Administração Tributária”, com 
participação de um dos principais constituciona-
listas brasileiros, Juarez Freitas. O evento ocor-
reu em parceria com a Unafisco Sindical e com 
o apoio da Federação Brasileira de Associações 
de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) e da 
Revista Interesse Público (foto acima e foto 4).

CORREçÃO DO 13º SALáRIO

O Sindicato dos Auditores Fiscais do Esta-
do da Bahia – IAF Sindical solicitou em março 
a correção dos valores pagos referentes ao 13º 
salário dos auditores fiscais, após muitos perce-
berem erro nos cálculos.

AUDITORES DE JEqUIé 
PROTESTAM CONTRA MAUS-TRATOS

Os auditores de Jequié fizeram um dia de 
protesto contra humilhações e maus-tratos que 
estavam sofrendo por parte da administração 
daquela inspetoria. O IAF Sindical apoiou a 
ação, solicitando a seus associados que, assim 
como os auditores de Jequié, vestissem preto 
no dia 17 de março.

Veja a seguir os principais 
acontecimentos para a categoria dos 
auditores fiscais do Estado da Bahia 
em 2008. Uma retrospectiva de um 

ano histórico, marcado por vitórias e 
pela demonstração de união, força e 

resistência dos membros dessa carreira 
tão essencial para o Estado. É importante 

destacar que aqui não se encontram 
todos os fatos, mas uma breve seleção.
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► ABRIL

AUDITORES RATIFICAM POSIçÃO 
CONTRA O “TREM DA ALEGRIA” NA SEFAZ

Em assembléia que contou com aproximada-
mente 250 auditores fiscais, os associados do IAF 
Sindical estabeleceram as prioridades do instituto, 
aprovaram as medidas em defesa da categoria e a 
criação do Dia de Protesto (13 de maio), em desa-
gravo às investidas promovidas contra a carreira do 
Auditor Fiscal e suas atribuições. Além disso, auto-
rizaram a implementação de diversas demandas 
judiciais e, após conclusão de que a greve progra-
mada para maio de 2008 tinha como objetivo criar 
um cenário para aprovação pelo Secretário da Fa-
zenda do Trem da Alegria na Sefaz, ficou delibera-
da a recomendação para que a categoria não par-
ticipasse do evento (fotos 7 e 8). 

► MAIO

IAF CONDENA NOMEAçÃO DE 
AGENTE DE TRIBUTOS PARA A DIREçÃO 

DA UCS – SEFAZ

Diante da flagrante inversão técnica pra-
ticada pela atual administração da secretaria, 
que nomeou um Agente de Tributos Estaduais 
para dirigir a unidade da Universidade Corpo-
rativa do Servidor Público - UCS - na Sefaz/
Ba, o IAF Sindical recomendou aos Auditores 
Fiscais do Estado da Bahia, que não partici-
passem e nem ministrassem cursos promovi-
dos pela Universidade, enquanto a Unidade 
Sefaz fosse dirigida por um Agente de Tributos 
Estaduais. A recomendação surgiu a partir da 
conclusão do fato de que essa nomeação foi 
realizada com a única intenção de desvalori-
zar os ocupantes dos cargos de Auditor Fis-
cal, com vistas à unificação das carreiras e à 
constituição do crédito tributário por servido-
res inabilitados.

IAF PUBLICA DENÚNCIA EM VEJA
Na edição de 14 de maio de 2008 da re-

vista Veja, o IAF Sindical publicou informe no 
qual denunciou a intenção da Sefaz de trans-
formar agentes de tributos (cargos que foram 
preenchidos por concurso de nível médio) em 
auditores fiscais. No texto, o IAF alertou para  
a ilegalidade da medida, uma vez que essa fe-
ria os princípios constitucionais da impessoali-
dade e igualdade. “O plano é conhecido como 
o mais pretensioso Trem da Alegria já intenta-
do na Bahia”, dizia o manifesto.

CATEGORIA SOLICITA AO 
GOVERNO qUE BARRE MEDIDA

Mais de 200 auditores fiscais estaduais par-
ticiparam, no dia 13 de maio, do Dia de Protes-
to, em frente à Governadoria. Organizada pelo 
IAF Sindical, a manifestação teve como objeti-
vo expor ao governo do Estado a preocupação 
da categoria acerca da proposta que transfor-
maria mais de de 1.200 servidores ocupantes 
do cargo de ATE em Auditores Fiscais.

Durante a manifestação, o presidente do 
IAF, Helcônio de Souza Almeida, e os diretores 
Lícia Maria Rocha Soares e Antônio Palma, reu-
niram-se com Carlos Melo, chefe de gabinete da 
Secretaria da Casa Civil, e entregaram a ele o 
Manifesto dos Auditores Fiscais do Estado em 
Defesa da Cidadania e Contra o Trem da Ale-
gria na Sefaz (fotos 1 e 2).

► JUNHO

IAF IMPETRA 
MANDADO A FAVOR A CET

O IAF Sindical impetrou mandado de segu-
rança para garantir o pagamento da gratificação 
por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 
50% para quem trabalha ou trabalhou oito ho-
ras por dia.  

REUNIÃO EM 
FEIRA DE SANTANA

Em 4 de junho, diretores do IAF reuniram-se com 
os Auditores Fiscais de Feira de Santana para discutir 
os acontecimentos na Sefaz e prestar contas.

FESTA JUNINA ANIMA AUDITORES

Organizada pelos funcionários da DAT Metro com 
o apoio do IAF Sindical e da Cooperfisco, a festa de 
São João esquentou a noite do dia 19 de junho, na 
Av. Barros Reis. Comidas típicas, conversa animada 
e muito forró, ao embalo de Missinho e banda, mar-
caram o evento (foto 3).

► JULHO

AULA INAUGURAL DO CURSO DE SIFRA

Cerca de 100 pessoas participaram da aula inau-
gural do curso de Sistema Informatizado de Fiscaliza-
ção com Roteiros de Auditoria (SIFRA) - ferramenta 
de trabalho desenvolvida pelo auditor fiscal Joaquim 
Maurício da Motta Landulfo Jorge. Esta foi a primei-
ra etapa de um projeto de treinamento e capacitação 
para associados idealizado pelo IAF Sindical.

Com a turma completa e a presença de audito-
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res fiscais associados, a aula inaugural foi marcada 
por um debate qualificado a respeito da categoria, do 
nível de exigência de conhecimento e de capacidade 
para o exercício da função, das atuais condições de 
trabalho e da importância da iniciativa do IAF.

No total o curso foi ministrado para quatro tur-
mas em Salvador e uma em Ilhéus para auditores 
de Ipiaú, Jequié, Ilhéus e Itabuna. No total, 78 audi-
tores foram treinados (foto 6).

► AGOSTO

VITóRIA DO IAF NA JUSTIçA

Em sentença proferida na Ação Ordinária nº 
00075.2008.038.05.00-1, a Juíza do Trabalho Dra. 
Ana Beatriz Vasconcelos Batista Alves considerou im-
procedente o pedido do Sindsefaz para que fosse im-
pedida a criação de nova entidade sindical que repre-
sentasse os Auditores Fiscais do Estado da Bahia. 

A referida ação, que visava desconstituir o re-
gistro sindical do IAF Sindical com base no princípio 
da unicidade sindical, alegando que os Agentes de 
Tributos Estaduais e Auditores Fiscais constituiriam 
uma única categoria profissional, foi rechaçada fir-
memente pela Justiça do Trabalho.

Na decisão, a Juíza da 38ª Vara da Justiça do 
Trabalho da 5ª Região, enten-

deu que, apesar de não se poder negar a existên-
cia de conexão entre as atividades dos auditores e 
agentes de tributos, não se poderia falar em simili-
tude, nem identidade de atividades a ponto de ne-
gar-lhes a condição de categoria específica.

Também o Ministério Público do Estado da 
Bahia já havia considerado Auditores Fiscais e 
Agentes de Tributos Estaduais categorias distin-
tas e sem similaridades de atribuições.

SECRETáRIO DISCUTE 
REIVINDICAçÕES DOS AUDITORES

No final de agosto, o secretário da Fazen-
da da Bahia, Carlos Martins, esteve reunido com 
auditores fiscais da DAT Metro. A audiência, re-
alizada a pedido dos auditores, teve como ob-
jetivo discutir assuntos relacionados à carreira, 
salário, condições de trabalho e outras reivindi-
cações da categoria. 

Com participação de mais de 200 audito-
res fiscais da DAT Metro, a audiência coman-
dada pela auditora da INFAZ Indústria, Maria 
Consuelo Gomes Sacramento. Ela lembrou a 
importância da realização do concurso público 
para o ingresso na carreira, bem como do tra-
balho dos auditores fiscais para o Estado. “Con-
tribuímos muito para o crescimento da Fazenda 
e o mínimo que esperamos desse órgão do go-
verno é o reconhecimento”, ressaltou. Consuelo 
elencou diversos problemas enfrentados pelos 
auditores, como a falta de assistência médica, 
a perda salarial na aposentadoria, as precárias 
condições de trabalho, entre outras. 

  As questões relativas à GF foram explana-
das pela auditora Alzira Lordelo, da IFEP Indús-
tria. Luis Adriano Correia falou sobre gestão de-
mocrática e valorização da carreira. Ele propôs 
que fosse mantida a atual pontuação e acres-
centados mais dez pontos - estes sim vincula-
dos ao auto de infração. 

O auditor Sérgio Furquim lembrou que o au-
mento real da receita tributária do Estado é ob-
jetivo final do planejamento estratégico e que a 
instituição de mecanismo de incremento do pon-
to com base na arrecadação de ICMS, desejo 
dos auditores fiscais, estava em sintonia com os 
objetivos da SEFAZ. 

  Outro ponto discutido foi a perda do PDF no 
momento da aposentadoria. O auditor José Via-
na Moreira, falou sobre a posição dos auditores 
fiscais quanto à carreira única e à constituição de 
créditos pelos ATEs. “Somos e temos nos mani-
festado visceralmente contra essas duas situa-
ções”, ressaltou. “Estamos lutando não por um 
capricho, nem por um privilégio, mas por todos 
aqueles que, na Constituinte, lutaram para a im-
plementação de um Estado de Direito, sobretu-
do um Estado Social e Democrático de Direito. 
Somos combatentes da democracia”, frisou Via-
na, ao fazer um relato sobre a história e em defe-
sa do concurso público no Brasil (foto 5). 
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DESTAQUE

MPE emite recomendação

Em 7 de julho de 2008, o Procurador Geral 
de Justiça do Ministério Público Estadual 
da Bahia, Lidivaldo Britto, emitiu recomen-
dação ao governador Jaques Wagner, no 
sentido de evitar “a edição de qualquer 
norma jurídica que possa implicar na ab-
sorção das funções privativas de auditor 
fiscal, como a constituição de crédito tri-
butário, para outro cargo, inviabilizando 
assim, a futura argüição de similaridade 
entre as carreiras”.
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► SETEMBRO

SECRETáRIO APRESENTA PROJETO

No dia primeiro de setembro, o secretário da 
Fazenda apresentou linhas do projeto que en-
caminhará à Assembléia Legislativa da Bahia. 
Mesmo com toda a oposição dos auditores fis-
cais e a clara inconstitucionalidade, o projeto 
determina a extensão da constituição de cré-
dito aos agentes de tributos estaduais (ATEs). 
Os auditores fiscais, a partir de então, uniram-
se ainda mais fortemente para combater o “Trem 
da Alegria”.

MOBILIZAçÃO GERAL

Começaram reuniões nos locais de traba-
lho, provocadas pelos próprios auditores ou 
pelo IAF Sindical. Os debates ganharam for-
ça e adesões. O IAF Sindical realizou, em Sal-
vador, vários cafés da manhã para aprofun-
dar as discussões e definir estratégias de luta. 
Os diretores do Sindicato dos Auditores Fiscais 
também percorreram as regionais. Em Feira de 
Santana, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, 
Jequié e Barreiras encontraram sempre indig-
nação e disposição para lutar contra a propos-
ta do secretário.

Núcleos – Foram formados núcleos de 
ação, composto por auditores fiscais e di-
retores do IAF Sindical. Os trabalhos de or-
ganização do movimento tiveram a atuação 
direta, imprescindível e eficiente da catego-
ria (foto 11).

VIGíLIA NO PRéDIO SEDE

Mais uma reunião do IAF Sindical com o 
secretário Carlos Martins. Mais de 200 audito-
res fiscais permaneceram em vigília. Não hou-
ve avanço nas discussões. O secretário perma-
neceu irredutível (foto 16).

EM BUSCA DE APOIO DE 
POLíTICOS E DA SOCIEDADE
Inúmeras foram as reuniões com re-

presentantes da sociedade civil. Sindica-
tos, OAB, órgãos de imprensa, cursinhos 
preparatórios para concursos foram pro-
curados.

As visitas a deputados estaduais – 
que serão responsáveis pela aprovação 
ou rejeição desse projeto – tornaram-se 
constantes. Esse trabalho resultou na con-
quista do primeiro grande debate sobre o 
assunto: a Sessão Especial da Alba rea-
lizada em novembro  (Fotos 13 - deputado Ga-
ban, e 14, deputado Leur Lomanto).

CARTAS DE REPÚDIO E 
PEDIDOS DE ExONERAçÃO

As manifestações contra a proposta que au-
toriza os ATEs a lavrarem o auto de infração fo-
ram intensas. Cerca de 500 auditores fiscais as-
sinaram cartas de repúdio, que foram enviadas 
ao secretário.

Em protesto, auditores fiscais que ocupa-
vam cargos de inspetores, coordenadores, su-
pervisores e um diretor pediram exoneração das 
funções. Foram cerca de 90 pedidos de exone-
ração, numa atitude corajosa e de compromis-
so com a luta.

ASSEMBLéIA HISTóRICA

Quinhentos e três auditores fiscais partici-
param da Assembléia Geral da categoria, orga-
nizada pelo IAF Sindical e realizada em 11 de 
setembro, para discutir a proposta do secretá-
rio da Fazenda. 

“Eu hoje vi transformar em realidade algo 
que sempre buscamos: a unidade dos auditores 
fiscais em defesa da sua carreira e da sua digni-
dade”, disse Juvêncio Ruy, diretor de Imprensa 

do IAF Sindical, referindo-se à participação in-
tensa dos auditores na Assembléia e à convic-
ção da importância dessa luta.

O presidente da Federação Brasileira de 
Associações de Fiscais de Tributos Estaduais 
(Febrafite), Roberto Kupski, esteve presente na 
abertura dos trabalhos (foto da capa). 

NOVA REUNIÃO, 
MAIS MOBILIZAçÃO

Mais de 150 auditores fiscais participaram 
de manifestação no pátio do prédio sede da Se-
faz, em 18 de setembro. O evento ocorreu si-
multaneamente a reunião do IAF Sindical com 
o secretário da Fazenda, Carlos Martins, com a 
participação de representantes da DAT Metro 
e do prédio sede e líderes políticos da banca-
da governista. A reunião foi agendada pelo de-
putado Waldenor Pereira (PT), líder do governo 
na Assembléia Legislativa.

EVENTO EM DEFESA 
DA CARREIRA NO OTHON

Mais de 200 auditores fiscais do Estado da 
Bahia estiveram no dia 26, na sala Itapuã do ho-
tel Othon, para um evento em defesa da carrei-

09

11 12
13



RETROSPECTIVA 2008

09Informativo IAF Sindical

ra e contra o Trem da Alegria na Secretaria da 
Fazenda (Sefaz). O encontro ocorreu simulta-
neamente à 131ª Reunião do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (Confaz).

O governador da Bahia, Jaques Wagner, 
após abertura do Confaz, conversou com o pre-
sidente do IAF Sindical, Helcônio Almeida, e com 
diretores da entidade que representa os audito-
res fiscais, que entregaram a ele documentos e 
uma carta (foto 15). 

► OUTUBRO

REUNIÕES NAS REGIONAIS

Além de atividades em Salvador, o IAF Sin-
dical realizou durante o mês de outubro reuni-
ões em Feira de Santana, Vitória da Conquista 
e Ilhéus/Itabuna (foto 12). 

AUDITORES 
LOTAM PLENARINHO

Em 21 de outubro, Auditores Fiscais do Es-
tado, em campanha contra o “Trem da Alegria”, 
lotaram o plenarinho da Assembléia Legislati-
va da Bahia (ALBA), durante a audiência públi-
ca da Comissão de Finanças, Orçamento, Fis-
calização e Controle, que teve a participação do 
secretário da Fazenda. 

Marcada para avaliar as metas fis-
cais do Estado para o segundo qua-
drimestre de 2008, a audiência públi-
ca acabou discutindo intensamente a 
proposta do secretário de estender aos 
agentes de tributos a competência de 
constituir o crédito tributário.

IAF SINDICAL LANçA 
CAMPANHA PUBLICITáRIA

Durante apresentação do espetácu-
lo “O Indignado”, que reuniu mais de 500 
pessoas, em 28 de outubro, na Casa do 

Comércio, o IAF Sindical lançou a campanha 
publicitária “Não deixe que tirem seu direito ao 
concurso público”. Veiculada em jornais, televi-
sões, rádios, outdoor e busdoor, a campanha 
teve objetivo de esclarecer a população sobre 
o projeto de reorganização das carreiras do Fis-
co (Fotos 9 e 10).

ABAIxO ASSINADO 
SUPERA 10 MIL ASSINATURAS

No hot site da campanha dos auditores fis-
cais (www.lutepeloseudireito.com.br), mais de 
10 mil pessoas subscreveram um abaixo assi-
nado contra o projeto da Secretaria da Fazen-
da (Sefaz). A coleta continua.

ENTIDADE VAI à JUSTIçA 
EM DEFESA DOS APOSENTADOS

O IAF Sindical, em atendimento a solicita-
ções de filiados e considerando a proposta di-
vulgada no âmbito da SEFAZ relativa ao aban-
dono de dois processos já em fase final, com 
sentença favorável, em troca do parcelamen-
to de incorporação de apenas 30% em 2 anos 
do PDF, resolveu entrar com pedido de Amicus 
Curae no processo de PDF dos aposentados so-
licitando prioridade processual, dado que trata-

se de maiores de 60 anos. Também estudar a 
mesma linha de ação no processo de CET dos 
aposentados.

► NOVEMBRO

RETORNO DO CICLO 
DE TREINAMENTOS

Dando continuidade à sua política de aperfei-
çoamento dos Auditores Fiscais, o IAF Sindical 
retomou em novembro o ciclo de treinamentos 
iniciado com o curso de SIFRA. Os treinamen-
tos, agora em recesso, continuam sendo minis-
trados, na sede da Faculdade Universo. 

NOVA ASSEMBLéIA 
COM INTENSA PARTICIPAçÃO

A Assembléia Geral Extraordinária do IAF 
Sindical reuniu, em 20 de novembro, mais de 
250 auditores fiscais do Estado da Bahia, na 
Casa do Comércio. Os debates, com ampla par-
ticipação da categoria, aprofundaram temas de 
interesse dos auditores fiscais.

Também foram aprovados por unanimidade 
a intensificação da campanha contra o projeto 
de reorganização das carreiras do Fisco, entre 
outras decisões.
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DESTAQUE
PRIMEIRO CONCURSO 

FAZ 30 ANOS

Os 30 anos do primeiro concurso para au-
ditor fiscal na Bahia, realizado em 1978, 
foi comemorado em outubro com mereci-
dos brilho e alegria, com jantar dançante 
no hotel Fiesta e missa solene na capela 
Sacramentinas.
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Cerca de duzentos auditores fiscais do Esta-
do estiveram no dia 24 de novembro, na Assem-
bléia Legislativa da Bahia (ALBA) para acom-
panhar a Sessão Especial destinada a discutir 
a proposta da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) 
de reorganização das carreiras do Grupo Fisco. 
Cinquenta e quatro deputados registraram pre-
sença na Sessão Especial, proposta pelo depu-
tado estadual Gaban (DEM).

Na abertura dos trabalhos, o presidente da 
Assembléia, Marcelo Nilo (PSDB), enalteceu a ini-
ciativa do colega de iniciar os debates sobre a po-
lêmica proposta, mesmo antes de o projeto chegar 
àquela Casa. “Essa é uma Sessão histórica, por-
que vamos antecipar o debate”, disse. E Gaban 
reafirmou a importância de se discutir a fundo o 
assunto, por sua complexidade. “É um projeto po-
lêmico, que necessita de um debate muito profun-
do. Essa é a casa do diálogo”, afirmou.

Com discurso afinado e embasado em do-
cumentos oficiais, o presidente do Sindicato dos 
Auditores Fiscais do Estado da Bahia - IAF Sin-
dical, Helcônio Almeida, e os diretores da en-
tidade, Maurício Ferreira e José Viana, apre-
sentaram aos deputados sólidos argumentos 
contrários à proposta.

Os representantes dos auditores fiscais pro-
curaram mostrar as graves conseqüências que 
podem ser geradas a partir da aprovação do pro-
jeto, que estende aos agentes de tributos a pos-
sibilidade de constituírem o crédito tributário. “É 
interessante observar que o principal elemento 
diferenciador das duas carreiras é a constituição 
do crédito para um, e o subsídio à fiscalização 
para outra. Se nós iguarlarmos as atribuições, 
não há que se falar em distinção de categorias. 
E isso não havendo, é claro, cristalino, que tere-
mos a transposição de uma carreira para a ou-
tra, pelo provimento derivado”, enfatizou, em seu 
discurso, Maurício Ferreira.

Helcônio Almeida lembrou os diversos pedi-
dos de reenquadramento ao cargo de auditor, que 
agentes de tributos impetraram na Justiça, inclu-
sive de ATEs que fizeram discurso na Sessão. “É 
clara que essa é a intenção dos ATEs, que terão 
as portas abertas para alcançarem esse intento, 
com a aprovação desse projeto”, disse o presi-
dente do IAF Sindical. Ele ressaltou a diferença de 
complexidade das provas que os ATEs fizeram ao 

► SESSãO ESPECIAL

IAF SINDICAL SAI VITORIOSO DAS DISCUSSÕES
Representantes dos auditores 
fiscais mostram sólido 
conhecimento e segurança nas 
críticas ao Trem da Alegria

ingressar no serviço público e as exigências para 
o ingresso no cargo de auditor fiscal.

Entre outros argumentos, José Viana mos-
trou que a idéia de “modernização” não é ver-
dadeiramente contemplada pela proposta. Se-
gundo ele, a fiscalização no trânsito - uma das 
áreas que ficarão a cargo dos ATEs - está fada-
da à extinção, devido ao uso crescente de no-
tas fiscais eletrônicas. 

Os diretores enfatizaram dados que estão 
contidos em leis como o Código Tributário da 
Bahia, como as atribuições de cada carreira. O 
trabalho feito pelos agentes de tributos é de sub-
sidiar as atividades do auditor fiscal. “E é isso que 
ocorre na realidade, não há nada a ser ‘’legaliza-
do’’ como disse o representante do secretário”, 
frisa Helcônio Almeida.

Depoimento importante foi dado pela pre-
sidente da Delegacia Sindical de Salvador do 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal do Brasil (Unafisco), Marialva de 
Castro Calabrich Schlucking. Ela disse estar 
preocupada com o clima, “o espírito de guer-
ra” instaurado dentro da Sefaz. Marialva lem-
brou que a ascensão de cargos dentro do ser-
viço público é proibida e defendeu o concurso 
público como forma de mudar de carreira. “Eu 
já fui técnica da Receita, estudei e fiz o concur-
so para auditora”, relatou, lembrando que esse 
é o caminho estabelecido pela Constituição. Ela 
enfatizou que o concurso público garante a in-
dependência e a impessoalidade do funciona-
lismo e defendeu a “isonomia de oportunidades” 
a todos os cidadãos. Segundo ela, é importan-
te que os ATEs sejam valorizados, mas “no de-
sempenho de suas respectivas funções”.

Apesar de alegarem que não querem ser au-

ditores fiscais, um dos argumentos apresentados 
pelos defensores do projeto é de que a Bahia es-
taria “defasada” em relação a outros estados que 
tem carreira única. “Ficou transparente nos par-
cos argumentos do Sindisefaz e dos poucos de-
putados que apoiaram publicamente a propos-
ta, que a intenção verdadeira é a carreira única. 
Isso só é possível através da burla ao concurso 
público. É inadmissível”, critica Helcônio.

Os deputados José Carlos Bacelar (PTN) e 
Heraldo Rocha (DEM) criticaram o projeto. “A Se-
faz é um modelo para o Brasil. O que chama a 
atenção é o governo querer transformar em uma 
máquina partidária essa secretaria que é técnica, 
por causa de uma promessa eleitoreira de cam-
panha. É triste ver a categoria dividida. Estou pre-
ocupado com a situação e vou examinar a fundo 
todos os documentos”, afirmou Bacelar.

“O servidor para ser graduado tem que passar 
pelo concurso público”, defendeu Heraldo Rocha.  
O deputado Fernando Torres (PRTB) se declarou 
contra o projeto. “É ilegal”, afirmou. O deputado 
Elmar Nascimento (PR) criticou a ausência do se-
cretário da Fazenda na Sessão Especial.

CLIMA - Os auditores fiscais presentes na 
Sessão Especial se manifestaram de forma pa-
cífica, levantando cartazes com os dizeres “Trem 
da Alegria na Sefaz Não” e com aplausos. Em 
poucos momentos houve tensão. “Foi uma mani-
festação cívica, como costumamos fazer. E essa 
Sessão, proposta pelo deputado Gaban e aceita 
por todos os líderes da Alba, foi muito importante 
para aprofundar o debate. Pudemos expor com 
clareza nossos pontos de vista, mas ainda temos 
muito a dizer. Esperamos que esse seja o primei-
ro momento de discussão”, avaliou Lícia Soares, 
vice-presidente do IAF Sindical.
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►ESTUDOS E ANÁLISES

Bahia recupera r$ 47 
milhões em impostos devidos

As ações de fiscalização realizadas 
pelos auditores fiscais da Bahia resul-
taram na recuperação de cerca de R$ 

47 milhões de impostos devidos aos cofres do 
estado. O valor refere-se apenas ao trimestre 
que compreende julho, agosto e setembro e 
corresponde a quase 2% da arrecadação total 
de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) do período, que somou 
R$ 2,6 bilhões.

“Essa recuperação de crédito tributário 
trata-se de somente um dos frutos do traba-
lho dos auditores fiscais do estado. Estamos 
falando também de valores que já foram recu-
perados, ou seja, que já estão nos cofres do 
governo”, explica o auditor fiscal Juvêncio Ruy 
Cardoso Neves (foto), diretor de Imprensa do 
Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado da 
Bahia – IAF Sindical.

Valor, que já está nos cofres 
do governo, refere-se apenas 
ao terceiro trimestre de 2008

A quase totalidade dos R$ 47 milhões 
vem de impostos devidos por médias e gran-
des empresas instaladas na Bahia – respon-
sáveis por 97% da arrecadação do estado. 
“Nas micro e pequenas empresas as ações 
fiscalizadoras são mais educativas, conforme 
a tendência apontada pela modernização das 
políticas econômicas brasileiras. O governo 
brasileiro entende as micro e pequenas em-
presas como geradoras de emprego e renda 
e não de impostos”, explica o auditor fiscal 
Sérgio Furquim, diretor de Relações Institu-
cionais do IAF Sindical. “Isso não exclui, é 
claro, o trabalho fiscalizador”, ressalta.

Os diretores do IAF Sindical enfatizam a 
importância das ações dos auditores fiscais, 
tanto na recuperação de crédito, quanto na 
prevenção da sonegação. “É um trabalho ár-
duo, de grande dedicação, feito muitas vezes 
em condições precárias de segurança, estru-
tura e tecnologia”, diz Neves. Ele relata, como 
exemplo, que alguns dos softwares mais efi-
cazes utilizados na fiscalização foram desen-
volvidos voluntariamente e fora do horário de 

Cerca de 150 auditores fiscais participa-
ram em 11 de dezembro, do Almoço de Natal, 
organizado pelo Sindicato dos Auditores Fis-
cais do Estado da Bahia - IAF Sindical.

O evento, bastante animado e com uma 
belíssima vista da baía de Todos os Santos, 
foi no Yacht Club e teve a participação do 
presidente da Febrafite, Roberto Kupski, e do 
presidente e diretores do IAF Sindical.

Um momento especial num ano tão in-
tenso.

serviço por auditores fiscais. “Sem nenhum 
apoio da Secretaria ou, ao menos, reconhe-
cimento”, critica.

O IAF Sindical estima que, em 2008, os 
trabalhos de fiscalização dos auditores fiscais 
totalizem em recuperação de crédito tributário 
da ordem de R$ 200 milhões.

Descontração e confraternização no almoço do IAF Sindical
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►GENTE QUE fAz A DIfERENçA

“Não ficamos quietos, 
queremos fazer nossa parte”

A auditora Nilza Macedo (foto) fala, nesta 
entrevista, sobre  trabalho, família e solidariedade

“O taxista me 
reconheceu. Disse 

que continuava 
casado, que havia 
seguido nossos 
conselhos e que 
já tinha um filho. 

Achei aquilo 
fantástico!”

Chega o final do ano e os exemplos 
de solidariedade e superação ressur-
gem como que para lembrar valores es-
quecidos no dia-a-dia. Passado o perío-
do de festas, todos voltam a viver suas 
vidas como sempre. Para Nilza Macedo 
não é bem assim. A auditora fiscal prati-
ca a paixão pelo trabalho e pela solida-
riedade todos os dias.

Como quase tudo o 
que acontece na vida de 
Nilza, realizar o sonho de 
ser auditora não foi uma 
coisa imediata. Formada 
em Direito, Nilza advoga-
va na área cível, especial-
mente na de família. De-
pois, trabalhou em um 
grande banco, onde se 
apaixonou pela área tri-
butária e só então decidiu 
entrar para a Secretaria da Fazenda. 
Mesmo assim, as coisas demoraram a 
acontecer. “Eu fiz o concurso para audi-
tora fiscal em 1986, mas só fui chamada 
para trabalhar em 1995”, conta.

Com 13 anos de carreira, Nilza ain-
da mantém a mesma paixão pelo traba-

lho: “Quando a gente gosta do que faz, se 
sente bem em qualquer lugar. Eu adoro 
ser fiscal! Tenho o sonho de ser julgadora, 
mas ainda não tenho uma estrutura em 
casa que me permita ter tempo livre o su-
ficiente para me dedicar com exclusivida-
de”. Na Assessoria Técnica do Gabinete 
do Secretário da Fazenda (Astec), desde 

julho de 2007, ela recebe 
os processos diretamente 
dos julgadores do Conse-
lho de Fazenda Estadual 
(Consef), que a mandam 
cumprir diligências. 

SOLIDARIEDADE – 
Desde que se tornou au-
ditora, Nilza atuou em ci-
dades como Mucugê e 
Seabra. E foi no período 
em que atuava em Cacho-
eira que surgiu a idéia de 

desenvolver com o marido, juiz da vara 
da família daquela cidade, um pequeno 
projeto social. “Em 1997, começamos a 
fazer um trabalho de cadastramento, ti-
rando certidões, oferecendo serviços de 
saúde, corte de cabelo ... Essas ações 
foram crescendo cada vez mais.”

O trabalho social chegou a realizar-se mais 
de uma vez por ano até que, em 2000, chegou 
o momento em que todos já tinham documen-
tos. No lugar do balcão de serviços surgia, en-
tão, o Projeto de Natal da Família Legal. Com a 
ajuda do Fórum de Cachoeira, antes do Natal, 
cerca de 100 casais se uniram em casamentos 
coletivos que contavam com festa e um buffet. 
Em sua última edição, em 2006, cerca de 7.500 
crianças foram o novo foco do trabalho, com a 
entrega de presentes de Natal.

Apesar de ter já ter sido encerrado, esses 
projetos de solidariedade até hoje tem refle-
xos. “Outro dia fui cumprir uma diligência em 
Bom Despacho e peguei um táxi. Depois de 
percorrer todos os lugares, o taxista me reco-
nheceu e disse que meu esposo havia cele-
brado o casamento dele e eu havia oferecido 
o bolo. Pediu para avisar que ele continuava 
casado, que havia seguido nossos conselhos 
e que já tinha um filho. Achei aquilo fantásti-
co!”, conta.

Desde que vieram para Salvador, Nilza, o 
marido e os filhos estão planejando um novo 
projeto, em uma comunidade menor, com o 
apoio de instituições locais. Enquanto isso, con-
tribuem da forma que podem em eventos de pa-
róquias e associações que conhecem na cida-
de. “A gente trabalha em família. Não ficamos 
quietos, queremos fazer nossa parte”, diz.

Em 2006, 
o Natal da 
Família Legal 
entregou 
presentes 
a 7,5 mil 
crianças


