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►EDITORIAL

1978 foi um ano emble-
mático para os auditores fis-
cais, pois foi quando se reali-
zou o primeiro concurso para 
auditores da Secretaria da 
Fazenda do Estado da Bahia. 
Passadas três décadas, a pri-
meira turma de concursados, chamados “trin-
tões”, comemora com muita festa e religiosida-
de o orgulho de fazerem parte dessa história.

A partir de uma comissão formada por audi-
tores ativos e aposentados, constituída em agos-
to deste ano, partiu-se para a escolha e organiza-
ção de como poderiam transformar um momento 
tão importante para a história baiana numa gran-
de festa. “Queríamos fazer uma festa com muito 
brilho e alegria para todos os colegas auditores”, 
declara a auditora fiscal Maria Inez Aguiar Viei-
ra. Ela, Antônio Ramos  Rocha, representando os 
aposentados, Celso Andrade de Carvalho, José 
Rômulo Fraga Barreto, Luiz Henrique da Silva 
Teixeira e Rozendo Ferreira Neto formaram a co-
missão organizadora das comemorações.

No dia 16 de outubro, foi celebrada uma mis-
sa em homenagem não só para a primeira turma 
de concursados, mas ao pioneirismo e a dedica-
ção de três décadas de trabalho para o Estado. 
“Por sugestão do presidente do IAF, Helcônio Al-
meida, organizamos uma comemoração também 
eucarística, na capela Sacramentinas”, declara 
Luiz Henrique. Participaram do evento o ex-go-
vernador da Bahia, Roberto Santos, que realizou 
o concurso em 1978, auditores e familiares. “Es-
tavam todos lá, inclusive as freiras Sacramenti-
nas. Foi tudo muito especial”, diz o auditor.

Mas os eventos de comemoração não para-

Comemoração dos 30 anos do primeiro concurso
Os “trintões” comemoram em grande estilo as 

três décadas do primeiro concurso público para auditor
ram por aí. No dia 17 de ou-
tubro, uma grande festa, no 
hotel Fiesta, teve a presença 
de auditores de todo o Esta-
do, companheiros “trintões”, 
além de toda a diretoria do 
IAF Sindical e do secretário 

da Fazenda, Carlos Martins, e sua chefia de ga-
binete. 

Uma mesa composta por membros da co-
missão organizadora do evento, secretário da 
Fazenda, representantes do Banco do Brasil, 
além de José Amandio Barbosa, primeiro colo-
cado no concurso de 78, e Venâncio João de Oli-
veira, auditor fiscal de maior idade em exercício, 
deu início à grande noite.

No salão do hotel, quase 300 pessoas ale-
graram a festa. Dentre eles, aproximadamente 
70 “trintões” puderam se reunir e relembrar os ve-
lhos tempos. “É uma turma de amigos que, antes 
de se aposentar, resolveu fazer uma grande festa 
de despedida”, emociona-se Luiz Henrique.

A FESTA CONTINUA – Os auditores pre-
sentes na festa levaram para casa uma sim-
bólica homenagem numa placa de aço. “Ago-
ra, estamos trabalhando para lançar um selo 
comemorativo dos 30 anos do 1º concurso 
de auditor fiscal do Estado”, explica Rozen-
do. Além disso, a comissão organizadora do 
evento também prepara um livreto com os con-
tatos, datas de aniversário, entre outras infor-
mações importantes, de cada auditor fiscal da 
turma de 78. Tudo isso para fortalecer ainda 
mais o laço de amizade que une esse grupo, 
que tanto fortaleceu a carreira de auditor fis-
cal no Estado da Bahia.

inStitUto DoS aUDitoreS 
FiSCaiS Do eStaDo Da Bahia

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

os auditores fiscais do Estado da Bahia 
permanecem em um árduo e constan-
te trabalho para evitar que a proposta 

do secretário da Fazenda – que permite aos 
agentes de tributos constituírem o crédito tri-
butário – seja implementada.

Entendemos, assim como o Ministério Pú-
blico da Bahia (na recomendação 007/2008), 
que essa proposta é prejudicial ao Estado e à 
democracia. Ao Estado, porque abrirá as por-
tas para que mais de 1.000 ATEs conquistem 
na Justiça o enquadramento no cargo de au-
ditor fiscal. Isso representará um ônus grave 
ao Estado.

Em uma das ações impetradas por ATEs 
com esse objetivo, vimos com clareza, que 
eles pedem não apenas o enquadramento, 
mas que “seja o Estado da Bahia condenado 
também a pagar juros de mora, correção mo-
netária, honorários advocatícios e despesas 
processuais”, diz o teor do referido processo. 
Quanto isso vai custar aos cofres públicos?

A democracia é ofendida no momento 
em que esses ATEs, que entraram no servi-
ço público através de um concurso de nível 
médio, cheguem, por via transversa, ao cargo 
de Auditor Fiscal, sem precisar se submeter 
a provas com padrão de exigência compatí-
vel com a carreira. E como ficam os inúmeros 
cidadãos brasileiros, protegidos pelo direito 
constitucional da isonomia, que estão se dedi-
cando aos estudos para tentar, democratica-
mente, passar em um concurso público para 
Auditor Fiscal?

A proposta é uma ofensa ainda à carrei-
ra, tão importante para o Estado, com a que-
bra de sua função privativa.

Não é possível aceitar isso. Por isso, fo-
mos às ruas, com uma ampla campanha pu-
blicitária. Para alertar a sociedade.

E a batalha continua. Dia-a-dia estamos 
envolvidos nessa luta democrática e justa.

Por isso, pedimos a todos os auditores 
fiscais do Estado da Bahia que se integrem 
nessa campanha, participando das manifesta-
ções e compondo os núcleos temáticos. Tam-
bém subscrevendo o abaixo-assinado, que 
está no hot site www.lutepeloseudireito.com.
br, e buscando novas assinaturas.

Contamos com todos, para que na Bahia 
de todos nós não haja trilho para o Trem da 
Alegria.

Celso Carvalho, Rozendo Neto, 
Inez Aguiar, Rômulo Barreto e 
Luiz Henrique - alguns membros 
da comissão organizadora



“Tenho orgulho da minha vida. O único jeito 
do homem chegar ao seu ideal é através do 

conhecimento, estudo e força de vontade”
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►APOSENTADOS

Conhecido como Luiz Carlos, Tibúr-
cio ou Lula da Bahia, o aposentado 
Luiz Carlos Tibúrcio Martins acredi-

ta que “um sujeito não deve se acomodar 
somente porque se tornou aposentado”. 
Viúvo há cinco anos, pai de duas filhas e 
avô de três meninos, aos 69 anos e com 
um currículo de experiências de vida bas-
tante extenso e cheio de atribulações, Ti-
búrcio não exerce o papel de auditor fis-
cal da Secretaria da Fazenda há 10 anos, 
porém continua lecionando na Universida-
de Estadual de Feira de Santana (UEFS), 
instituição que ele classifica orgulhosa-
mente como a “Unicamp do Nordeste”, fa-
zendo comparação ao elevado padrão de 
ensino da Universidade de Campinas.

Formado em Ciências Contábeis pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBa), 
há 37 anos, Tibúrcio é doutor em Ciências 
Empresariais pela Universidade do Sul de 
Santa Catarina (UNISUL) em convênio 
com a Universidade Del Museo Social Ar-
gentino (Buenos Aires) desde 2005. 

Auditor aposentado 
há 10 anos, Tibúrcio 
se divide entre a vida 
de professor, viagens 
e suas noites de 
dança de salão.

“A vida não pára com a aposentadoria”
Professor titular, fundador da UEFS, , 

ele se desloca, pelo menos duas vezes 
na semana, até Feira de Santana para mi-
nistrar aulas. “Apesar de estar bem per-
to da aposentaria da vida acadêmica, 
continuo lecionando com muito prazer. A 
UEFS é uma potência em ensino”, orgu-
lha-se Tibúrcio, que deverá se aposentar 
da vida de professor universitário no ano 
que vem.

Além das aulas em universidade, Ti-
búrcio também tem uma vida agitada à 
noite. Não abre mão da dança de salão 
nem dos encontros com os amigos. “Vou 
ao Centro Espanhol, ao Bambara, dan-
ço, conheço gente nova. Sou mesmo um 
admirador da vida noturna”, declara, en-
quanto explica que também é locutor. 
“Conheço alguns amigos que têm banda 
e sempre me chamam para subir ao pal-
co. A minha voz também faz sucesso”, ga-
lanteia-se.

Os hobbies não param. Além da dan-
ça de salão, Tibúrcio também adora per-
correr o mundo, nas inúmeras viagens 
que já fez ao longo dos anos. Amante das 
paisagens da natureza, os destinos prefe-
ridos são África do Sul e Espanha. Atual-

mente pensa em voltar à Tanzânia e ao 
Quênia, “se a guerra que está aconte-
cendo por lá não atrapalhar”, diz.

FUNCIONáRIO púBlICO – Ti-
búrcio começou a vida no serviço pú-
blico como concursado pelo Tribunal 
de Contas do Estado, em 72, profes-

sor universitário, e, em 1978, através 
do incentivo de amigos, fez concurso 

para auditor fiscal do Estado. Hoje, 
30 anos depois, comemora fa-

zer parte da 1ª turma de 
concursados auditores 

fiscais. “Tenho orgulho da minha vida. O 
único jeito do homem chegar ao seu ideal 
é através do conhecimento, estudo e for-
ça de vontade”, declara o cidadão nasci-
do em família humilde, na cidade de Se-
nhor do Bonfim. 

Na Secretaria da Fazenda, a atividade 
profissional se deu através da Procurado-
ria Fiscal da Fazenda, como assessor téc-
nico, durante seis anos. Depois iniciou na 
fiscalização, onde ficou até o final da car-
reira de auditor fiscal. “Gosto dessa área 
e já tinha experiência pelo tempo em que 
trabalhei no Tribunal de Contas, também 
como fiscal”, acrescenta.

OS ApOSENTADOS – Como aposen-
tado, Tibúrcio tem uma visão diferente so-
bre como um auditor fiscal, depois de ter-
minar a sua vida profissional, deveria agir 
em prol da sua qualidade de vida: “O fato 
de estar aposentado não significa que de-
vemos nos acomodar numa vida quieta 
e sem participação com o nosso sindica-
to. É preciso que os outros aposentados 
também venham até o IAF e tragam suas 
idéias e propostas. Precisamos, cada vez 
mais, interagir com os auditores que se 
encontram em atividade”, declara.

Tibúrcio defende que a aposentadoria 
não significa o fim da vida profissional, e 
enaltece o IAF. “O IAF nasceu no momen-
to certo, porque veio para defender e lu-
tar em favor dos interesses da categoria”. 
Luiz Carlos Tibúrcio Martins também foi 
presidente-fundador da Associação dos 
Auditores Fiscais, em 78, hoje transfor-
mada em ASFEB.
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CAmPANhA ChEgA àS RuAS
O 

IAF Sindical lançou uma cam-
panha publicitária com intuito 
de levar ao conhecimento da 
população a proposta da Se-

faz que estende aos agentes de tribu-
tos a constituição do crédito tributário. 
Contrários a essa mudança, os audito-
res fiscais têm se mobilizado em um forte 
movimento, que envolve desde manifes-
tações, cartas abertas, entrega de car-
gos, até a busca de apoio político e da 
opinião pública. “Queremos uma discus-
são ampla e irrestrita sobre essa propos-
ta, que claramente fere a Constituição”, 
declara Helcônio Almeida, presidente do 
IAF Sindical. Nesse sentido, de acordo 
com Almeida, concebeu-se a idéia de fa-
zer a campanha publicitária

Com o tema “Não deixe que tirem 
seu direito ao concurso público”, a cam-
panha está sendo veiculada na televisão, 
rádios e blogs. Está ainda em outdoors 
(foto), busdoors e adesivos de carros. No 
hot site www.lutepeloseudireito.com.br o 
IAF Sindical está recolhendo assinaturas 
contra a proposta da Sefaz. “Se essa pro-
posta for implementada, cerca de 1.200 
agentes de tributos poderão conseguir na 
Justiça que sejam equiparados a audito-
res fiscais. Isso sem passar por um con-
curso público específico. Há milhares de 
pessoas estudando e se preparando para 
essas vagas, e, em razão dessa propos-
ta, terão esse direito ofendido. E é isso 
que a sociedade precisa saber”, explica 
Almeida.

pARTICIpE DA CAMpANHA!

O hot site www.lutepeloseudireito.com.
br tem várias informações sobre a campa-
nha do IAF. É possível assistir ao vídeo da 
campanha, ler a íntegra da recomenda-
ção do Ministério Público contra a unifica-
ção das carreiras, bem como participar do 
abaixo-assinado.

Mobilização está cada vez mais forte
As ações conjuntas do IAF Sindical com os auditores fiscais da Bahia continuam aconte-

cendo e estão cada vez mais consolidadas. “A categoria está unida e atuando arduamente 
para enfrentar esse desafio. A participação nessa luta é intensa, porque o que defendemos 
está crivado por algo que deveria ser comum a todos, que é o senso de Justiça e a defesa 
intransigente da ordem democrática e constitucional”, relata Juvêncio Ruy Cardoso Neves, 
diretor de imprensa do IAF.
Confira alguns dos principais momentos da mobilização.

Mais de 200 auditores fiscais do Esta-
do da Bahia estiveram no dia 26 de setem-
bro, na sala Itapuã, do hotel Othon, para 
um evento em defesa da carreira e contra 
a proposta da Secretaria da Fazenda (Se-
faz). O encontro ocorreu simultaneamen-
te à 131ª Reunião do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz).

O governador da Bahia, Jaques Wagner, 
após abertura do Confaz, conversou com o 
presidente do IAF Sindical, Helcônio Almeida, 
e com diretores da entidade que representa os 
auditores fiscais. Wagner recebeu documentos 
e uma carta do IAF Sindical, cuja íntegra pode 
ser lida no link (http://www.iaf.org.br/Prg_Vis_
Not_Det.cfm?id=786&men=5).

Reunião do Confaz
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Diretores do IAF Sindical reuniram-se com auditores fiscais 
lotados na DAT Sul. O encontro, em Vitória da Conquista, foi mui-
to positivo. Estiveram presentes 26 auditores, dentre eles dez 
aposentados.

De acordo com a vice diretora de Organização e Mobilização 
Sindical do IAF, Maria Consuelo Gomes Sacramento, os audito-
res da DAT Sul permanecem mobilizados e estão articulando no-
vos protestos.

Os auditores aposentados mostraram-se preocupados com a 
questão da incorporação do PDF e pediram ao IAF Sindical uma 
análise jurídica do assunto.

assembléia legislativa

Auditores Fiscais do Estado lotaram o plenarinho da Assembléia 
Legislativa da Bahia (ALBA), durante a audiência pública da Comis-
são de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle, que teve a par-
ticipação do secretário da Fazenda. “Os cartazes ‘’Trem da Alegria na 
Sefaz Não’’ dominaram a cena”, conta o diretor do IAF Sindical, Sér-
gio Furquim. 

Marcada para avaliar as metas fiscais do Estado para o segundo 
quadrimestre de 2008, a audiência pública acabou discutindo intensa-
mente a proposta do secretário de estender aos agentes de tributos a 
competência de constituir o crédito tributário. 

feiRa de santana
Mais de 70 auditores fiscais do Es-

tado da Bahia participaram de reunião 
com o IAF Sindical, no auditório da IN-
FAZ Feira de Santana. Os diretores do 
IAF Sindical apresentaram as medidas 
que vêm sendo tomadas na defesa da 
carreira do auditor fiscal e contra o Trem 
da Alegria. Foram discutidos os detalha-
mentos sobre o funcionamento da célu-
las de mobilização, a atuação junto ao 
legislativo, à sociedade e ao governo, e 
as ações relacionadas à imprensa.

Diretores do Instituto dos Auditores 
Fiscais do Estado da Bahia - IAF Sin-
dical se reuniram, com auditores fiscais 
de Itabuna, Jequié, Ilhéus e Ipiaú. Du-
rante o encontro, foram discutidos temas 
como condições de trabalho e a cam-
panha dos auditores contra a proposta 
do secretário da Fazenda de estender a 
constituição de crédito para os agentes 
de tributos.

vitóRia 
da Conquista

ÓRGÃO

SAT / DpF

SAT / DAT 
Metro 

SAT / DITRI
GASEC 
AGE 
DIREG/ DIRAD
Universidade 
Corporativa

COpEC

SAF

DIROp

TOTAl

CARGO/FUNÇÃO

Diretor
Gerentes 
Coordenadores II
Inspetores
Coordenadores II
Supervisores
Gerente
Assessores
Coordenadores II
Coordenadores II
Coordenadores II

Coordenadores
Gerentes
Supervisores
Gerentes
Coordenadores
Coordenadores GT
Coordenadores II

pEDIDOS

1
3
7
5
4
27
1
2
4
2
3

1
1
3
4
3
11
1

83

EXONERAÇÕES
EFETIVADAS

1
1
1
4
2
3
0
2
0
0
3

1
0
0
0
0
0
1

19

SUBSTITUIÇÕES
EFETIVADAS

0
1
1
4
2
3
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

13

Em protesto, auditores deixam cargos e funções
Confira abaixo o quadro atual de exonerações, pedidas em protesto, na Sefaz:

ilhéus
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SÉRGIO FURQUIM*

Ao analisarmos a eficiência do mo-
delo de fiscalização na arrecadação de 
ICMS empregado hoje na Bahia, num 
comparativo com as principais unidades 
da Federação, encontramos dados subs-
tanciais que colocam nosso estado como 
um dos mais eficazes nesse campo de 
atuação.

Um índice que podemos facilmente es-
tabelecer é a comparação entre as receitas 
de impostos federais e o montante de ICMS 
recolhido. Coletamos as informações na Re-
ceita Federal - relatório da Coordenação de 
Arrecadação e Administração do Crédito Tri-
butário - CODAC, e comparamos a arreca-
dação de ICMS dos Estados - relatório de ar-
recadação do CONFAZ, exercício de 2007 
(veja quadro comparativo).

Não foi surpresa a constatação de que 
a Bahia tem o melhor desempenho entre 
os 12 maiores estados, na comparação 
entre montante de impostos federais e ar-
recadação de ICMS.

Nosso modelo de atuação, que priori-
za a fiscalização dos grandes contribuin-
tes, é mais eficiente se comparado ao de 
outros grandes Estados.

►ESTuDOS E ANáLISES

Bahia tem melhor 
desempenho de arrecadação

A Bahia está em 
1º lugar no ranking 
dos 12 maiores 
estados brasileiros 
no comparativo 
entre arrecadação 
de impostos 
federais e estaduais

O volume de ICMS tem razão direta 
com o dinamismo e tamanho da econo-
mia do Estado, logo, a capacidade margi-
nal de crescimento do ICMS depende dire-
tamente do potencial de geração de fluxo 
de mercadorias.

Constatamos, então, que Estados, 
como o Rio de Janeiro e São Paulo, têm 
um potencial maior de crescimento na ar-
recadação de ICMS por disporem de uma 
economia mais robusta.

A Bahia dependerá muito de investi-
mento em sistemas, motivação e envol-
vimento do corpo de auditores fiscais, 
atração de novos investimentos e mu-
dança em médio prazo da metodologia 
de fiscalização para as cadeias de pro-
dução.

Estamos no limiar do crescimento 
da arrecadação no Estado da Bahia. A 

crise internacional, a falta de investi-
mentos importantes em inteligência e 
sistemas de fiscalização, a impossibi-
lidade de aposentadoria para possibi-
litar o ingresso de novos auditores da 
era digital por concurso público, a gra-
ve crise desencadeada pelo ataque 
às atribuições e prerrogativas dos 
auditores fiscais, levará à paula-
tina e constante perda de efi-
ciência na arrecadação de 
ICMS da Bahia em rela-
ção a outros Estados, 
que, ao contrário da 

nossa situação atu-
al, estão construin-
do uma relação 

saudável de convivência com os audito-
res fiscais.

Sem dúvida, nossa maior contribuição 
para a Secretaria da Fazenda (Sefaz) é o 
trabalho, a criatividade, o nosso empenho 
e sossego. Porém, para que isso aconte-
ça, temos de ter um ambiente de trabalho 
e perspectiva de carreira que apontem na 
mesma direção.

* Sérgio Furquim 
é diretor de 

Assuntos 
Financeiros e 

Econômicos do 
IAF Sindical.
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A apresentação do espe-
táculo “O Indignado”, promo-
vida pelo IAF Sindical, no dia 28 de outubro, na Casa do Comércio foi 
um sucesso. Mais de 500 pessoas, a maioria auditores fiscais, assisti-
ram à divertida peça, encenada pelo ator Frank Menezes.

Essa sessão de “O Indignado” foi promovida pelo IAF Sindical em 
comemoração ao Dia do Servidor Público e também faz parte da cam-
panha “Lute pelo seu direito”, através da qual o instituto tem buscado 
levar à sociedade a discussão sobre a proposta da Secretaria da Fa-
zenda de estender aos agentes de tributos função privativa de audito-
res fiscais.

E A ENqUETE SUMIU ...
Enquete realizada pelo Sindicato dos Agentes de Tributos da Bahia 

(Sindsefaz), no site daquela entidade, mostrou, em votação expressiva, 
que quase 80% dos participantes são contra a proposta da Sefaz so-
bre a carreira do Fisco. 

O resultado negativo aos propósitos daquele sindicato levou a en-
tidade a retirar a enquete do site, mas os resultados já eram conheci-
dos. 

A enquete, aberta à sociedade, recebeu quase 3.200 votos. 

AMICUS CURIAE
O IAF Sindical, em atendimento a solicitações de filiados e consi-

derando a proposta divulgada no âmbito da SEFAZ relativa ao aban-
dono de dois processos já em fase final, com sentença favorável, em 
troca do parcelamento de incorporação de apenas 30% em 2 anos do 
PDF, resolveu:

a) Entrar com pedido de Amicus Curiae no processo de PDF dos aposen-
tados solicitando prioridade processual, dado que trata-se de maio-
res de 60 anos;

b) Estudar também a mesma linha de ação no processo de CET dos 
aposentados.

CONVêNIO
O Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia - IAF - firmou 

acordo com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo) que prevê 
desconto de 30% nas mensalidades dos cursos da Universo para asso-
ciados do IAF e dependentes. As inscrições para o vestibular da Univer-
so estão abertas. Confira no site www.universo.edu.br.

Painel iaF

O INDIgNADO

MENSAGEM À SOCIEDADE E AO GOVERNADOR DA BAHIA

A ANPAC - Associação Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso 
Público, com sede no Rio de Janeiro, entidade que reúne - através de 
suas associadas - milhares de brasileiros ao redor da bandeira do con-
curso público como o único instrumento democrático para prover cargos 
efetivos na administração pública, ao tomar conhecimento da propos-
ta oficial da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia de compartilhar 
atribuições privativas do Auditor Fiscal com as de Agente de Tributos 
Estaduais, ambos os cargos pertencentes aos quadros daquela Secre-
taria, torna público seu repúdio pelas seguintes razões:

1. A exemplo do que vem ocorrendo no Fisco de alguns Estados, 
a tentativa de passar atribuições privativas do cargo de Auditor Fiscal 
para os Agentes de Tributos traduz, na prática, procedimento incons-
titucional, ao transformar dois cargos num só, favorecendo os Agen-
tes de Tributos, que passariam a ocupar um outro cargo sem ser atra-
vés de concurso público.

2. Há hoje na Secretaria da Fazenda da Bahia mais de 900 agen-
tes de tributos. Nos últimos 30 anos, entraram naquele Estado cerca 
de 1.000 auditores. Transformar os atuais agentes em auditores fará 
com que durante décadas não se realize concurso público para audi-
tor, frustrando uma legião de cidadãos brasileiros que anos a fio dedi-
cam-se aos estudos para ingressar numa carreira, conquistando por 
mérito melhores condições de vida para si e sua família, cooperando 
com o desenvolvimento econômico e fiscalizador do Estado.

3. Os atuais agentes de tributos prestaram concurso para cargo 
de nível médio, ao passo que os atuais auditores prestaram concurso 
para cargo de nível superior. Independente disto, para serem aprova-
dos em concurso de agente de tributos, aqueles servidores só preci-
saram estudar 5 disciplinas, enquanto que para auditor é necessário 
estudar 21 disciplinas.

4. O projeto de lei sobre este assunto, segundo tomamos conhe-
cimento, está na iminência de ser submetido ao Governador que, se 
der seu aval, será encaminhado imediatamente para a Assembléia Le-
gislativa. Dito projeto, se convertido em lei, rasgará a Constituição Fe-
deral e investirá contra os princípios da moralidade pública e da efi-
ciência administrativa.

5. A ANPAC quer alertar a sociedade brasileira – e em especial 
a sociedade baiana – para esta ilegalidade, caso a referida proposta 
torne-se uma realidade, conclamando todos os cidadãos para que se 
mobilizem contra esta burla ao concurso público.

6. Por outro lado, agora alertado desta inconstitucionalidade, a 
ANPAC tem a convicção de que o Exmo. Governador Jaques Wagner 
– homem probo, justo e democrata que é – jamais deixará avançar 
uma proposição desta natureza e confia em que sua Exa. caminhará 
ao lado da sociedade brasileira e, juntamente com os deputados esta-
duais baianos, manter-se-á firme no propósito de defender o concurso 
público como única forma legítima de acesso aos cargos públicos, a 
exemplo do que vem sendo feito pelo nosso Presidente Lula.

Luis Gustavo Bezerra de Menezes – Presidente
Fábio Gonçalves – Vice-presidente

Carlos Eduardo Guerra de Moraes – Vice-presidente
Maria Thereza Sombra – Diretora Executiva

ANPAC divulgA NotA de rePúdio CoNtrA 
ProPostA do seCretário dA FAzeNdA

Nota publicada na edição do jornal A TARDE do domingo, 9 de 
novembro, na página 3 do caderno de Empregos. Leia a íntegra:
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O alinhamento profissional é com os 
cálculos matemáticos, mas a vida pessoal 
é voltada à literatura. Paulo Câncio, cario-
ca radicado na Bahia há quase 40 anos, 
divide-se entre a carreira de auditor fiscal, 
construída através de muito estudo, e a 
sua vida de escritor. 

Aos 42 anos, o auditor fiscal já pu-
blicou um livro, alguns textos em sites 
de literatura e não pretende parar tão 
cedo. “Quando a gente começa a escre-
ver não pára”, declara o escritor de “Mo-
mentos da Vida”, livro de 141 páginas, 
com 85 narrativas curtas sobre algumas 
lições de vida que ele considera valiosas. 
“A idéia surgiu quando me dei conta da 
grande quantidade de contos e crônicas 
que eu já tinha escrito”.

Paulo Câncio se formou em Processa-
mento de Dados há quase 20 anos pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBa). 
Viajou para Inglaterra em 93, e lá ficou 
por sete meses aperfeiçoando o seu in-
glês, em Liverpool. “Resolvi largar tudo e 
ir viver uma experiência pes-
soal nova”, declara. 

Passado o momento de 
crescimento pessoal, che-
gou a hora de seguir com 
a vida profissional. Quando 
voltou de Liverpool, Câncio 
resolveu se dedicar aos es-
tudos para prestar o concur-
so para auditor fiscal, em 1994. “Sem con-
centração e força de vontade não dá para 
passar no concurso. É preciso disciplina”, 
afirma. Com a notícia sobre a sua apro-
vação no concurso, a determinação e as 
horas voltadas aos estudos, segundo ele, 
valeram a pena.

CARREIRA – O início na Secretaria 
da Fazenda deu-se como técnico, na anti-
ga SMI, hoje Diretoria de Tecnologia (DTI). 
Após um ano, foi trabalhar na Coordenação 
de Recursos Humanos, onde ficou por sete 
anos lotado na área de Gratificação Fiscal. 

►gENTE quE fAz A DIfERENçA

Paulo Câncio, o autor de “Momentos da Vida”

Entre os cálculos e os livros
Auditor fiscal há mais de 10 

anos, Paulo Câncio se diz um 
apaixonado pela literatura

“Da prosa, 
passei para o 
verso e hoje 

escrevo muitos 
poemas”

Em 2004, tornou-se assessor da Diretoria 
Administrativa (DIRAD), no prédio-sede da 
Sefaz, onde permanece até hoje. 

Sobre a atual situação em que os 
auditores se encontram na Sefaz, depois 
da polêmica proposta apresentada pelo 
secretário da Fazenda, Carlos Martins, 
Paulo Câncio se defende: “Nós, audito-
res fiscais, temos que lutar pelos nossos 
direitos. Afinal, fizemos o nosso concurso 

e fomos aprovados. Foi um 
direito alcançado através de 
muito estudo e dedicação”.

lITERATURA – A vida 
de escritor começou em um 
período de convalescença, 
com muito tempo ocioso, 
enquanto se recuperava de 
uma cirurgia. “Escrevi ini-

cialmente narrativas baseadas em pro-
vérbios e frases de pensadores; depois 
fiz textos com base na minha própria ex-
periência de vida. Da prosa, passei para 
o verso e hoje escrevo muitos poemas”. 
De acordo com Paulo Câncio, seus au-
tores preferidos são Machado de Assis 
e Richard Bach, autor de ‘Fernão Cape-
lo Gaivota’ .

Para conhecer melhor o trabalho 
de Paulo Câncio, acesse 

http://pessoal.atarde.com.br/pc2004

Espaço  Cultural
Uma coluna de dicas em cultura e entretenimento. É um espaço aberto 
a todos os auditores que queiram sugerir livros, filmes, mostras, viagens 
etc. Para participar, basta enviar um texto de 2 mil caracteres e uma foto 
(o ideal é que seja do autor da dica) para imprensa@iaf.org.br. 

O comportamento do 
ser humano e suas con-
seqüências, além da análi-
se sobre uma visão crítica 
do que é considerado ético 
nos dias atuais, são alguns 
dos temas presentes no li-
vro “Ética na nova ordem 
mundial”, da escritora e au-
ditora fiscal, Fátima Ferraz. 

A coletânea de vinte e seis crônicas, publicadas nos 
jornais Gazeta Mercantil e A Tarde, desde 1992, traz 
discussões, segundo a autora, sobre temas “atempo-
rais e, ao mesmo tempo, vanguardistas.”

O livro foi escrito a partir da idéia de juntar numa 
única publicação, textos opinativos que Fátima vi-
nha escrevendo ao longo de quase dezesseis anos, 
sendo que o título do livro foi decorrente de um ar-
tigo ainda inédito.

A obra abrange uma cronologia dos fatos desde 
a formação do Consenso de Washington, bem como 
protocolos e conferências com escopo mundial que 
viabilizaram, aportaram e recepcionaram a globaliza-
ção e a formação dos blocos econômicos.

Além disso, a coletânea traz também uma se-
leção de quatorze crônicas que pontuam os fatores 
de impedimentos do “fluir ético” nas Organizações, 
e conclui com doze matérias relacionadas à Ecolo-
gia Humana, termo pouco explorado no Brasil. Es-
sas matérias deflagram o grau de comprometimen-
to que, segundo a autora, se deve ter para com o 
nosso semelhante a fim de tentar resgatar, ainda, 
um melhor momento para a humanidade.

Com o livro ainda no prelo, a escritora espe-
ra que, em breve, ele esteja editado e ao alcance 
do público.

Fátima Ferraz, auditora há dez anos, é formada 
em Administração Pública e 
de Empresas, pela Universi-
dade de Brasília (UnB), pós-
graduada em Comunicação 
e Relações Públicas, pela 
Universidade Estadual da 
Bahia (UNEB) e MBA em 
Auditoria Fiscal e Con-
tábil (FSSAL-BA), a 
ser concluído.

Ética na nova 
ordem mundial


