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RESUMO 
 
 
 
 
CARVALHO, Ailton da Silva; ALVES, Carlos Alberto Anastácio. Ética no Serviço  
Público: uma análise dos procedimentos fiscais no trânsito de mercadorias no  
Estado da Bahia. Salvador, 2004. Monografia (Especialização em Técnicas 
Fazendária) – Programa de Pós - Graduação em Técnicas Fazendária, UFBA, 2003. 
50f.: il 
 
Este trabalho visa analisar os valores morais e éticos aplicados no serviço público, 
buscando suas bases históricas e suas características na sociedade atual. Analisa, 
ainda, os problemas decorrentes da falta de ética presente no mundo atual, e em 
especial nos trabalhos de procedimentos fiscais desenvolvidos pela IFMT, órgão 
integrante da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ). A demonstração 
dos resultados permite uma adequada compreensão dos fatos que possibilitou emitir 
considerações. Por outro lado, os resultados apresentados possibilitaram identificar 
que os princípios éticos no trabalho de fiscalização no trânsito de mercadorias 
podem contribuir na formação do conceito ou imagem feita pelo contribuinte, 
considerando que a finalidade precípua do Estado é por à disposição do contribuinte 
um serviço eficaz e de boa qualidade. 
 
 
Palavras-Chave:  Serviço Público – Ética; Administração Pública – Ética; Inspetoria 
de Trânsito de Mercadorias – SEFAZ-BA.   
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ABSTRACT 

 
 
CARVALHO, Ailton da Silva; ALVES, Carlos Alberto Anastácio. Ética no Serviço  
Público: uma análise dos procedimentos fiscais no trânsito de mercadorias no  
Estado da Bahia. Salvador, 2004. Monografia (Especialização em Técnicas 
Fazendária) – Programa de Pós - Graduação em Técnicas Fazendária, UFBA, 2003. 
50f: il. 
 
Este trabalho visa analisar os valores morais e éticos aplicados no serviço público, 
buscando suas bases históricas e suas características na sociedade atual. Analisa, 
ainda, os problemas decorrentes da falta de ética presente no mundo atual, e em 
especial nos trabalhos de procedimentos fiscais desenvolvidos pela IFMT, órgão 
integrante da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ). A demonstração 
dos resultados permite uma adequada compreensão dos fatos que possibilitou emitir 
considerações. Por outro lado, os resultados apresentados possibilitaram identificar 
que os princípios éticos no trabalho de fiscalização no trânsito de mercadorias 
podem contribuir na formação do conceito ou imagem feita pelo contribuinte, 
considerando que a finalidade precípua do Estado é por à disposição do contribuinte 
um serviço eficaz e de boa qualidade. 
 
 
Key Word: Serviço Público – Ética; Administração Pública – Ética; Inspetoria de 
Trânsito de Mercadorias – SEFAZ-BA.   
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

A seguir apresentamos um contexto a respeito da diferença entre normas 

morais e normas jurídicas no âmbito da ética onde observamos a luta contra a 

corrupção e a falta de ética que permeiam o serviço público bem como outros 

seguimentos da nossa sociedade, a tendência histórica do serviço público ser 

utilizado para beneficiar pequenos grupos em detrimento do bem comum, como 

base buscamos alguns conhecimentos em Elizete Silva Passos (2000) e Rui Rabelo 

Pinho e Amauri Mascaro Nascimento (2000), conforme referência bibliográfica. 

  

 

1.1 Contexto 

 

 

Historicamente se consideraram diferenças substanciais entre as normas 

morais e as jurídicas, embora ambas tenham como objetivo reger a conduta 

humana. As normas morais procuram a escolha do bem comum como valor supremo 

da ética; enquanto que as normas jurídicas, que também têm valorações éticas, têm 

como objetivo final que a conduta do homem esteja dentro dos valores da justiça. 

Esta concepção doutrinal foi evoluindo ao considerar que tanto as normas 

morais, quanto as jurídicas, sejam sustentadas por valores compartilhados, além de 

tradições, realidades e cultura o que tem tornado necessário normatizar princípios de 

conduta ética em convênios internacionais e em leis especiais. 
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A inegável necessidade de obter no menor prazo possível a modernização 

do Estado, para responder aos desafios de um mundo globalizado e o 

desenvolvimento de uma efetiva luta contra a corrupção, fundamenta a consideração 

do Estado como uma pessoa moral emergente de um fenômeno de tipo social e 

assim, estabelece que a personalidade moral do Estado não é uma ficção, porque 

está respaldada por uma Realidade Social, como cita PINHO (2000, p. 31): “[...] por 

isso não é errado sustentar que o fim do Estado surge de uma ordem natural, cujo 

objetivo principal deve ser o bem comum, que sob a óptica aristotélica, aponta à vida 

em comunidade para satisfazer plenamente as necessidades do homem.” 

E é precisamente em benefício do serviço público e do Estado brasileiro, 

cuja realidade compartilhada de miséria e desocupação, obriga-nos a lutar em forma 

conjunta contra a corrupção e outras práticas antiéticas de exclusão social, 

reformulando colocações, para fins, aspirações e benefícios comuns, guiados por 

fundamentos éticos que deveriam estar incorporados em uma normatividade que 

considere a criação de um organismo dedicado exclusivamente a lutar contra a 

corrupção.  

O setor público esteve ao longo dos anos submetido a todas formas de 

apropriação e comportamentos que, certamente, em virtude de seus gestores, 

chefes ou dirigentes serem alocados através de critérios que não levavam em conta 

a condição do conhecimento técnico, mas sim a ascensão política. A consciência 

acerca de que o serviço público é um bem do povo e a serviço do povo era 

pouco compreendida. 

Em virtude de determinados modelos de gestão pública em que o rés 

público é confundido ou apropriado de forma arbitrária, os valores morais e éticos 

não eram considerados como elementos que valorizam o indivíduo humano em suas 
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relações interpessoais, provavelmente, os modelos adotados não tinham como 

objetivo a prestação de contas ou a satisfação do público por estar sendo bem 

servido. 

Com isso, os procedimentos no setor público, trazem até os dias atuais uma 

certa tendência histórica em funcionar de forma a beneficiar um círculo de poucos, 

não importando com os demais, predominando o nepotismo e o clientelismo como 

se fosse um comportamento ético, e assim a sensação de injustiça é observada e os 

serviços públicos são prestados de forma inconveniente do ponto de vista ético e até 

humano. A aplicação de normas éticas aliadas aos valores morais pode possibilitar 

uma espécie de controle disciplinar no setor público. 

Contudo, a ética deve estar agregada a uma autonomia do cidadão em 

escolher servir à sociedade correspondendo da melhor forma aos anseios do 

cidadão, sem que isso signifique que o servidor venha transigir os objetivos da 

organização ou do setor em que atua. O instituto de regra de conduta, ou seja, a 

simples introdução de um código de ética deve ter em seu conteúdo dispositivo que 

promovam principalmente a prevenção de possíveis desvios da conduta prevista no 

próprio código, modulando assim a postura ética pretendida pela organização. 

Observa-se que, a opinião pública costuma afirmar o desabono do 

comportamento ético do serviço público. A crítica feita pelo público é imediatista e 

baseada em uma visão superficial da realidade, nivelando servidores, gestores e 

políticos. Diante dessa realidade complexa recomenda-se que seja tratada 

separadamente cada situação, porém, dentro de cada contexto. 
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1.2 Problema 

 

Nesta perspectiva, surge a seguinte questão norteadora deste estudo: O 

comportamento ético pode contribuir para favorecer a formação de uma boa imagem 

no setor de fiscalização do trânsito de mercadorias pelo servidor da SEFAZ perante 

o contribuinte? 

 

 

1.3 Hipóteses 

 
 

• O comportamento ético favorece a formação de uma boa imagem dos 

serviços de fiscalização de trânsito de mercadorias pelos servidores da 

SEFAZ-BA perante o contribuinte. 

• O comportamento ético combinado com a equidade promove um justo 

relacionamento entre servidores da fiscalização de trânsito de mercadorias 

da SEFAZ e os contribuintes. 

• A postura ética na análise dos procedimentos fiscais da SEFAZ promove 

justiça na relação servidor e contribuinte. 
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1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os valores morais e éticos aplicados aos procedimentos fiscais no trânsito 

de mercadorias no Estado da Bahia necessários para a formação de uma boa 

imagem do serviço público junto ao contribuinte. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Contextualizar e identificar os princípios éticos no trabalho de fiscalização 

no trânsito de mercadorias; 

• Levantar, através de questionário, diagnóstico dos servidores da SEFAZ/BA 

envolvidos nos trabalhos de fiscalização do trânsito de mercadorias, nos 

aspectos éticos necessário ao desenvolvimento de suas atividades no “dia a 

dia”. 

• Verificar como a ética pode ajudar na formação do conceito ou imagem feito 

pelo contribuinte em relação ao serviço do agente arrecadador da SEFAZ. 

 

1.5 Justificativa 

 

O serviço público ao longo dos anos vem sendo alvo de críticas negativas 

lançadas pelos tomadores de seus serviços em virtude de estar recebendo um 

serviço de qualidade indesejada sem, evidentemente, dar aos valores éticos as 

importâncias devidas. 

 



 27

Com vistas à produção de melhores serviços para a sociedade a SEFAZ-BA 

apresenta uma estrutura organizacional com intensa diversificação funcional. Dentre 

as unidades funcionais, destaca-se a Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em 

Trânsito (IFMT) que tem no seu bojo como competência de forma geral a gerência, 

fiscalização e arrecadação dos tributos estaduais. 

Considerando que o propósito do setor público é colocar a disposição do 

público externo, um serviço eficiente e de boa qualidade, há de se considerar 

relevante à reformulação dos procedimentos dando um caráter ético na aplicação 

dos mesmos. 

Assim, um estudo que possa dar ao comportamento ético no setor público 

um tratamento especial, contribuirá para o delineamento de uma nova postura do 

servidor público no trato com os procedimentos fiscais para que o setor público 

passe a ter por parte de seu público-alvo uma nova imagem. 

Na SEFAZ e em particular na fiscalização de mercadoria em trânsito, 

observam-se no dia-a-dia situações de constituição de crédito tributário em que o 

contribuinte é induzido a fazer face ao pagamento do crédito constituído no ato do 

procedimento fiscal, transformando em virtude de alguns dispositivos 

regulamentares, em confissão do crédito constituído, não disponibilizando ao 

contribuinte os dispositivos de defesa, caso em que ocorre apenas em último caso.  

Podemos indagar que, tirar do contribuinte o direito primário de defesa é um 

procedimento ético? Entretanto, alguns dispositivos intrínsecos dos procedimentos 

amparam essa prática. 

Por tudo isso, esse estudo é importante por se endereçar aos 

procedimentos éticos dos servidores públicos, conduzindo a sociedade a fazer nos 

dias atuais uma imagem apropriada do setor público. A observação dos valores 
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éticos além de promover uma boa imagem e credibilidade do serviço público é 

relevante para a governança, contribuindo com a harmonização dos servidores com 

o público.  
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II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

            

2.1 Ética no Serviço Público 

 

 

Quando se fala da imagem do serviço público logo se pensa em duas 

palavras moral e ética, todavia, é importante defini-las. Etimologicamente, as duas 

palavras possuem origens distintas, porém, com significados idênticos. Moral vem do 

latim mores, que quer dizer costumes, conduta, modo de agir; enquanto ética vem 

do grego ethos e, do mesmo modo, quer dizer costume, modo de agir. Essa 

identidade existente entre elas marca a tendência em serem tratadas como a mesma 

coisa.  

Dentre os autores catedráticos que tratam desse assunto destacamos 

Vasques (1975, p. 23) que define a ética como: “a ciência que estuda o 

comportamento moral dos homens na sociedade.” 

Entretanto, a moral, enquanto norma de conduta, refere-se às situações 

particulares e cotidianas, não chegando à superação desse nível. A ética, destituída 

do papel normatizador, ao menos no que diz respeito aos atos isolados, torna-se 

examinadora da moral.  

Portanto, exame que consiste em reflexão, em investigação, em teorização, 

poder-se-ia dizer que a moral normativa direciona a prática das pessoas, e a ética 

teoriza sobre as condutas, estudando as concepções que dão suporte à moral. 
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2.1.1 A Administração Pública 

 

 

A administração pública, caracterizada como a atividade do Estado, tem por 

objeto a sociedade, para a qual trabalha em sua perpetuação e desenvolvimento. 

Por conseguinte, esta administração tem sua origem existencial, assim como sua 

legitimidade e justificação, na perpetuação e desenvolvimento da sociedade.  

A atividade do Estado entranha uma grande variedade de expressões, o 

qual não facilitou que o Estado se defina pelo que faz. Max Weber, atento a esta 

dificuldade, optou por conceituar o Estado com base não em suas funções ou 

finalidades, mas com fundamento em seu meio específico: a força física 

territorialmente monopolizada. Entretanto, a administração pública desafia essa 

impossibilidade, e encontra sua definição agrupando as ações primitivas e principais 

que o Estado realiza para perpetuar e desenvolver a sociedade.  

Com apoio nas argumentações precedentes, podemos afirmar que a 

administração pública constitui a atividade do Estado que está encaminhada a 

produzir as condições que facilitam a perpetuação da sociedade e criar as 

capacidades de desenvolvimento dos elementos que a constituem.  

Os elementos constitutivos da sociedade são de dois tipos: coletivos e 

individuais. Dentro da sociedade moderna, ambos os elementos devem ser 

potencializados de maneira conjunta para produzir sua perpetuação e estimular sua 

prosperidade. De fato a administração pública existe somente em função da 

sociedade.  

Di Pietro (1999, p. 64) expressa isso muito bem: ”Pelos cuidados e vigilância 

da administração pública devem se assegurar os direitos comuns e pessoais, a 
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tranqüilidade nas famílias e a paz; as propriedades preservadas da violência. Assim, 

a força pública contribui à manutenção da ordem.” 

O Estado é uma associação de dominação obrigatória e consensual. Este 

paradoxo supõe um ponto de equilíbrio em que a coerção e o consenso se conciliem 

e ajudem ao desenvolvimento de uma sociedade, cuja perpetuação esteja fundada 

na vida cívica.  

O filósofo Tomam Hobbes afirmava que os homens se estabeleceram em 

sociedade por temor à morte violenta, e que isso deu margem a que cedessem parte 

de sua liberdade e se submetessem a uma coação livremente aceita. Entretanto, o 

ser humano espera muito mais que estar a salvo da ameaça violenta de portadores 

privados que detêm força e aspiram a que a vida associada contribua a sua 

convivência e bem-estar.  

Hobbes também tinha advertido que o estabelecimento do Estado obedeceu 

ao caráter do homem como animal político, mas mais ainda ao amor dos homens a 

si mesmos. Como o Estado se constituiu principalmente pela auto-estima, nem tanto 

pelo amor que se tem pelos semelhantes, foi a utilidade o incentivo para sua união 

na sociedade política. O grau de perpetuação dos estados obedeceu mais ao temor 

entre os homens, que ao amor que se inspiram; entretanto, a união política não 

somente se trava graças à coação, mas também devido à persuasão que requer 

estimular a ajuda mútua.  

A administração pública essencialmente consiste em uma capacidade do 

Estado para produzir esta utilidade, que a partir do século XVIII se projetou no 

impulso do desenvolvimento da sociedade. Tal capacidade oferece um duplo 

significado da administração pública e, por conseguinte, a duas definições, uma 

ampla, outra estrita. 
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Em sentido extenso, administração pública é a atividade encaminhada a 

aumentar o poder do Estado e expandir suas forças interiores ao máximo. Constitui 

uma capacidade que produz poder.  

Em sentido estrito, administração pública é a atividade que desenvolve a 

vida associada através da ordem, a segurança e a subsistência; quer dizer, mantêm 

a convivência civilizada. Consiste em uma capacidade que produz civilidade. 

Di Petro (1999), novamente, traz uma explicação que ilustra o contexto  

desse estudo: 

A administração pública não é meramente uma máquina inanimada 
que executa o trabalho do governo. Se a administração pública tiver 
relação com os problemas do governo, é que está interessada em 
conseguir os fins e os objetivos do Estado. A administração pública 
é o Estado em ação, o Estado como construto.  

 

 

2.2.2 A Questão da Ética 

 

 

De maneira crescente, enfatizou-se a necessidade de impulsionar e manter 

altos níveis de ética no setor público.  

Por outro lado, existe, quase universalmente, uma suspeita constante em 

muitos países de que os servidores públicos (tanto os membros do serviço público 

como seus chefes políticos) estejam enriquecendo com a utilização do dinheiro 

público, de maneira que agora se escutam chamados em todos os continentes para 

monitorar particularmente os bens dos encarregados da tomada de decisões no 

setor público. 
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Estas suspeitas estão alimentadas por escândalos que têm implicações 

morais sérias, dadas a conhecer quase todos os dias, tanto nos países 

desenvolvidos como nos países em desenvolvimento.  

Nos países desenvolvidos, as pressões sobre o serviço público provêm de 

vários setores. Aumento nas privatizações e na contratação de funções 

tradicionalmente pertencentes ao governo; o transpasse de responsabilidades, 

incluindo a responsabilidade financeira dentro das organizações do serviço público; 

maiores pressões de abertura e um escrutínio mais intensivo por parte dos meios 

sobre o setor público; um lobby cada vez maior e mais crescente por parte de quem 

se encontra ansioso por apoderar-se dos assuntos do governo; e uma vontade 

crescente de parte dos membros do público por apresentar queixa quando a 

qualidade dos serviços é pobre.  

Todos estes elementos contribuíram para um aumento na consciência sobre 

a necessidade de tomar medidas para fortalecer o sustento ético sobre o qual 

funciona o serviço público. 

Todavia, a integridade pode encontrar-se sob pressão de diversas formas, 

não somente a partir de uma corrupção clara e direta, mas também e, sobretudo, a 

partir do uso indevido do poder. É o que afirma Novaes (1992, p. 32): “[...] uso 

indevido do poder é um conceito amplo, que abrange a degeneração, a 

decomposição e a erosão de padrões de conduta intensificando-se até chegar à 

fraude e à corrupção.” 

A maioria das pessoas preferiria ser vistas como honestas e respeitadas por 

sua integridade pessoal, tanto por elas mesmas como por sua família e amigos. 

Se este conceito for correto, isto nos oferece o ponto de partida para um 

sistema de condução da ética que tem o potencial de minar seriamente as más 
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condutas éticas, tomando em conta o feito de que a transgressão pode ser tanto o 

resultado de maus entendidos e percepções equivocadas como de uma ilegalidade 

flagrante. 

Ser ou não ser ético: oscilando de um extremo a outro, as sociedades 

contemporâneas cultivam dois discursos: por um lado, o da revalorização da moral; 

por outro, o da decadência, ilustrada pelo aumento da delinqüência, da violência, do 

uso e abuso das drogas, da grande pobreza, da proliferação dos delitos financeiros 

e os progressos da corrupção na vida política e econômica. 

As respostas devem ser buscadas no desenho de uma nova moral que de 

maneira completa respeite e escore as liberdades individuais, revestindo-as de um 

alto sentido de responsabilidade. Difícil tarefa educativa a desta nova ética – a moral 

também se globaliza. 

Esta ética foi invadindo diferentes setores, em particular o do serviço 

público, onde a responsabilidade tem uma conotação tanto moral como jurídica. 

 

 

2.1.3 A Corrupção na Vida Pública 

 

 

Neste mundo globalizado, todos os dias nos inteiramos, através dos meios 

de comunicação (imprensa, rádio, TV ou Internet) que em tal ou qual Estado, nesta 

ou naquela instituição, funcionários públicos foram acusados de incorrer em práticas 

corruptas. Isto como conseqüência da falta de princípios na sociedade moderna. 

Os atos de corrupção, tais como o suborno, peculato, fraude ou extorsão, 

por mencionar só alguns, são conhecidos em países de todas as latitudes, por isso 
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se regularam como delitos a acautelar e sancionar pelas legislações de cada país. 

Podemos afirmar que a corrupção não é característica estrutural de algum país em 

particular nem privativa dos países com menor grau de desenvolvimento econômico, 

como cita Novaes (1992, p. 34):  

A corrupção não se circunscreve aos limites territoriais de um país; 
ao contrário, como fenômeno contemporâneo sua tendência é para 
o transbordamento de fronteiras, internacionalizando-se e 
desenvolvendo-se ao mesmo tempo da crescente globalização 
econômica dos mercados e das práticas comerciais, o que tem feito 
que junto às formas clássicas de corrupção surjam outras mais 
sofisticadas e elaboradas. 

 

Nos últimos anos distintos países, incluindo o Brasil, preocuparam-se por 

compartilhar experiências e enfoques sobre esta matéria, pelo qual decidiram 

organizar debates e discussões sobre a corrupção no serviço público e as formas de 

criação e desenvolvimento de práticas éticas.  

De acordo com as informações obtidas em Singer (1994, p. 42) sobre a 

corrupção como fenômeno social, resulta fundamental tomar em conta dois 

elementos básicos: 

a) A corrupção é um fenômeno no que participam ativamente tanto 
funcionários públicos como particulares, pelo qual a chamada 
corrupção governamental é o resultado desta interação; 
 
b) Independentemente de que certos aspectos da corrupção são 
rejeitados, tolerados ou procurados pelos particulares, conforme 
seja seu posição social, o que no fundo importa é que em todos os 
tipos e graus de corrupção governamental existe uma separação da 
função pública. 

 

Apesar do fato de que a corrupção tem diferenças de grau e incidência nas 

estruturas burocráticas de tomadas de decisões, é possível identificar em escala 

internacional certos fatores centrais que, quando estão presentes, propiciam o 

problema.  

Os mais destacados são os seguintes segundo Singer (1994, p. 51): 
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a) A falta de sistemas de controle eficientes. Para solucionar este 
problema, deve-se aplicar e atualizar um sistema de prevenção da 
corrupção com mecanismos modernos de fiscalização e auditoria, 
para garantir o normal desempenho da função pública; 
 
b) A falta de adequados e imparciais sistemas na seleção do 
pessoal administrativo. Além disso, os governos devem possuir um 
código de ética com força jurídica que assinale com normas claras 
as obrigações e sanções que regem a função pública; 
 
c) A instabilidade no emprego, unida a baixos níveis de salários; 
 
d) A competição entre empresas de diferentes países para vender 
seus produtos dentro dos mercados internacionais; 
 
e) A falta de mecanismos descentralizados no processo de controle, 
assim como de sistemas que facilitem a participação da cidadania. 
Para resolver este problema, deve-se promover e estabelecer 
canais de comunicação com a sociedade, que propiciem a criação 
de mecanismos para a participação cidadã em tarefas de controle 
governamental; com isto se obteria responder agilmente às 
demandas, queixa ou denúncias que esta expõe; 
 
f) Marcos jurídicos obsoletos e inadequados que não estabelecem 
as bases para acautelar e sancionar a corrupção. Na busca pela 
solução deste problema, deve-se desenvolver esforços permanentes 
e crescentes para simplificar os trâmites administrativos, 
combatendo as complexidades oficiais que em alguns casos se 
convertem em autênticos labirintos de burocratismo desmedido; 
 
g) A insuficiência dos programas educativos que inculquem nas 
crianças e jovens o respeito à legalidade, junto com um espírito de 
serviço desinteressado para seu país. 

 
 

A corrupção é a destruição dos sentimentos morais dos homens, apresenta-

se mediante feitos em todas as ordens da vida nacional, mas fundamentalmente no 

econômico e político, o que deu lugar à aparição com caracteres alarmantes de uma 

crise estrutural de ordem moral que escava os princípios da credibilidade e confiança 

no sistema democrático. 

A corrupção pública se materializa na falta de ética e transparência no 

exercício da função pública. Suas características assinalam, que toda ação corrupta 

é uma violação de uma norma legal, realizada para obter um benefício pessoal 
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estando em exercício de uma função pública que busca ser encoberta pelo 

responsável.  

Em síntese, a corrupção é uma manipulação ou transgressão encoberta das 

normas que regem uma determinada organização, com a finalidade de obter um 

benefício ilegal e, por conseguinte, envolve importantes decisões que são tomadas 

por motivações alheias ao bem-estar coletivo, sem ter em conta as conseqüências 

negativas que podem produzir para o resto da sociedade. 

 

 

2.2 A Ética Como Formadora de Capital Organizacional 

 

 

O descrédito do povo em relação aos valores éticos do aparelho estatal, o 

descumprimento das leis, nos levou a refletir acerca da ética nas organizações como 

sendo um capital, necessária a sobrevivência das boas relações entre servidores e 

contribuintes. Esta reflexão não deve estar voltada apenas para o alcance das metas 

financeiras, mas, como forma de respeito à pessoa humana. 

Considerando que a imagem representa um dos mais importante patrimônio 

das organizações publicas, uma postura ética contribui para a formação de uma 

imagem adequada do serviço público sem, no entanto deixar de alcançar suas 

metas econômicas. 

Ao fazer referência sobre o tema, Passos (2000, p.16) afirma que: “Nada há 

de errado em uma organização procurar obter lucros, afinal, sem eles, ela não 

sobrevive.”  
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Entretanto, ela precisa procurá-los de forma ética, colocando em primeiro 

plano o respeito pelo ser humano. 

 

 

2.3 A Contribuição da Ética nas Organizações Públicas 

 

 

A reflexão ética pode ser considerada como uma orientação segura para 

que o indivíduo possa tomar melhores decisões, errar menos ou, até mesmo, 

prevenir as possibilidades de erros.  

Do mesmo modo, uma boa formação ética pode ajudar os servidores como 

agir para serem úteis a organização e aos contribuintes, no que diz respeito a 

SEFAZ, sem compactuar com situações interesseiras e injustas. 

As orientações técnicas apenas, não mais satisfazem, mais do que isto, elas 

precisam estar aliadas à ética não apenas na formação de normas, códigos, 

prescrições de censuras e punições, mas ela precisa estar comprometida com a 

dignidade da pessoa e com a justiça social. Assim, a ética deve ter como finalidade 

levar as pessoas a pensar a refletir tomando por base o respeito às pessoas e a 

verdade. 

A autora Passos (2000, p. 80) ao tratar sobre a ética nas Organizações, 

declara que: 

a) Misturam-se verdades com meias verdades e com inverdades, 
tendo como saldo conclusões perigosas que chegam a afirmar que o 
problema ético no serviço público é estrutural e sem saída; 
 
b) De fato, sabe-se que essa é uma realidade complexa, que precisa 
ser analisada cada situação separadamente, dentro do seu contexto 
e não de forma simplista e apressada; 
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c) É verdade que aquilo que a sociedade fala sobre o serviço público 
é o que se vê na prática através da morosidade, do descaso com 
suas demandas e das esperas em longas filas. Também, pelo que é 
divulgado nos meios de comunicação de massa demonstrando o 
empreguismo, o uso do poder em causa própria, e do dinheiro 
público ilicitamente ou em ações que não são consideradas 
prioritárias pela população; 
 
d) Do mesmo modo, a má conservação dos bens públicos 
(monumentos, ruas, carros, propriedades) é motivo de crítica e de 
descrédito da sociedade; 
 
e) Ela não tem condições de saber de quem é a responsabilidade, 
quais são as fontes dos desmandos apresentados na prática; 
 
f) Na ausência de tais esclarecimentos, faz generalizações 
distorcidas, muitas vezes impregnadas de preconceitos que definem 
os funcionários públicos como preguiçosos, incompetentes e 
irresponsáveis quando, de fato, existem entre eles pessoas que se 
portam dessa forma, assim como em qualquer espaço de trabalho, 
mas, também aquelas que são sérias e preocupadas com o serviço 
público e com o bem comum, funcionários que ingressaram no 
serviço público através de concurso e que trabalham tanto quanto 
aqueles da iniciativa privada. 

 

É evidente que os problemas de ordem ética no serviço público existem, 

porém, chamamos a atenção para a complexidade da situação, como afirma 

Carneiro (1998, p. 3): “[...] os funcionários públicos não são responsáveis pela 

deterioração dos serviços públicos, pela burocratização e pela quebra dos padrões 

de conduta ética da administração publica.” 

Diante disto acredita-se que a ética deve ser aplicada em todos os escalões 

das organizações públicas, implementando através de ações educativas, 

informativas e conscientizadoras, não descartando ações controladoras.  
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III. METODOLOGIA 
 

 

3.1 Objeto 
 

 

Este estudo tem como objeto os procedimentos fiscais da Inspetoria de 

Trânsito de Mercadorias (IFMT), integrante da Secretaria da Fazenda do estado da 

Bahia (SEFAZ-BA). Quanto ao aspecto ético no desempenho dos trabalhos pelos 

servidores que compõem a IFMT-SUL.  

A população investigada nesta pesquisa é constituída de 37 servidores 

públicos que lidam com as tarefas de fiscalização de mercadorias em trânsito que 

atuam na IFMT-SUL. O critério estabelecido para a escolha dessa população foi 

baseado no fato de que o servidor tivesse envolvimento com os procedimentos 

fiscais do trânsito de mercadorias, preferivelmente. 

 

 

3.2 Quanto ao Tipo de Pesquisa 

 

3.2.1 Quanto ao Objetivo da Pesquisa 
 

 

Podemos caracterizar o presente estudo como uma pesquisa exploratória, 

que, de acordo com o universo investigado a pesquisa teve o intuito de explorar o 

tema Ética no Serviço Público, contando com a contribuição espontânea de 

servidores que possuem uma considerável experiência no serviço público.  A opção 
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por este tipo de pesquisa contribuiria para o aprofundamento das idéias sobre o 

tema pesquisado. 

 

 
3.2.2 Quanto ao Delineamento da Pesquisa 

 

Quanto ao modelo operativo de investigação deste estudo, foram definidos 

como instrumentos necessários à pesquisa os seguintes: Pesquisa Bibliográfica, a 

entrevista e o questionário. 

No aspecto da pesquisa bibliográfica o estudo desenvolveu-se a partir de 

material publicados em livros e revistas especializados. 

A entrevista para este trabalho representou a possibilidade de obter as 

informações desejadas com um pouco mais de naturalidade por parte do 

entrevistado. A utilização do questionário possibilitou o registro das opiniões dos 

servidores a respeito do tema desta pesquisa. 

Para a coleta de dados elaborou-se um questionário de forma simplificada, 

composto de nove questões de modo que o pesquisado respondia optando por uma 

das alternativas sim ou não, tendo como finalidade principal oferecer respostas que 

levariam à confirmação ou não das hipóteses listadas.  

 

 

3.3 Desenvolvimento da Pesquisa 

 

Os instrumentos metodológicos foram a entrevista e aplicação de 

questionário, estes instrumentos permitiram a aplicação dos dados coletados em 

quadros e gráficos que refletem de maneira resumida o universo estudado, com a 
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tabulação dos dados criou-se a possibilidade de inferir sobre as opiniões das 

pessoas que lidam diretamente com procedimentos fiscais no trânsito de 

mercadorias no âmbito da IFMT-SUL da SEFAZ-BA. 

Diante da abrangência dos objetivos propostos a pesquisa requereu um 

estudo que integrasse os benefícios da pesquisa qualitativa com os da pesquisa 

quantitativa, assegurando  assim  uma melhor análise  dos dados obtidos. 

A pesquisa em seu sentido amplo teve como base a experiência cotidiana 

dos servidores, permitindo a estas pessoas avaliarem e a emitirem juízo sobre suas  

atuações levando em conta os valores éticos na análise dos procedimentos fiscais, 

proporcionando respostas as questões  das  hipóteses  levantadas. 

 O estudo foi desenvolvido seguindo um plano de pesquisa, com objetivo de 

orientar na identificação das fontes bibliográficas e pesquisas utilizadas, adotando 

coleta de dados através de entrevistas e consultas feitas a grupos de servidores e 

público alvo. 

O material resultante desta pesquisa bibliográfica bem como as coletas 

feitas durante as consultas e entrevistas foram classificadas com base no interesse 

da pesquisa. 

A amostra da pesquisa obedeceu a critérios em que a coleta de dados foi 

efetuada em três etapas: primeira etapa IFMT-SUL, segunda etapa servidores e 

terceira e última etapa, os contribuintes. 

Os dados coletados foram interpretados de forma global, observando um 

percentual suficiente de servidores e público alvo que permitiu um resultado 

confiável acerca da pesquisa. Uma amostragem de servidores da SEFAZ e público 

alvo suficiente para dar ao problema a resposta que a pesquisa propôs. 
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A fonte de coleta dos dados foi por meios dos os funcionários da IFMT-SUL, 

SEFAZ, uma vez que, são envolvidos na problemática da ética no setor alvo da 

pesquisa.  

 

 

3.4 Quanto à Técnica 

 
 

As premissas metodológicas utilizadas neste tipo de pesquisa basearam-se 

no princípio básico da necessidade de obtenção de informações sobre o 

comportamento ético no trato com os procedimentos fiscais no trânsito de 

mercadorias, para tanto a coleta foi feita para buscar embasamento na pesquisa de 

campo através de questionário e entrevista. 

Na técnica de entrevista foram aplicadas algumas indagações que visou 

explicitar melhor o objeto da pesquisa, para que os dados coletados fossem 

analisados  à luz dos objetivos propostos. 
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IV. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

4.1 Contexto 

 

 

O serviço público ao longo dos anos até os dias de hoje tem sofrido sérias 

críticas por porte do público quanto ao aspecto administrativo como também no que 

se refere aos serviços postos a disposição do público, embora, sabemos que no 

serviço público existem os servidores eficientes que pautam seus trabalhos 

norteando-se pelos princípios éticos e aqueles que não levam a sério o fato de que o 

serviço público deve estar voltado para o bem servir tendo como princípios à lisura 

das ações e a honestidade entre outros.  

Neste contexto objetivamos buscar com a pesquisa identificar os éticos 

presentes no dia-a-dia dos arrecadadores a serviço da fiscalização de mercadorias 

em trânsito. 

     

O Que é a Inspetoria de Trânsito de Mercadorias na Secretariada Fazenda 
 

Entre os diversos setores existentes na estrutura organizacional da 

Secretaria da Fazenda temos a Superintendência de Administração Tributária  (SAT) 

composta por  Diretoria de Tributação; Diretoria de Arrecadação, Crédito Tributário e 

Controle; Diretoria de Planejamento da Fiscalização; Diretoria de Administração 

Tributária da Região Metropolitana de Salvador (DAT-METRO); Diretoria de 

Administração Tributaria da Região Norte (DAT-NORTE) e Diretoria de 

Administração Tributaria da Região Sul (DAT-SUL).  
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A Superintendência de Administração Tributária, que tem por finalidade a 

gestão e a execução da administração tributária compete às Diretorias de 

Administração Tributária assegurar a arrecadação através da fiscalização de 

estabelecimentos e mercadorias em trânsito pelas Inspetorias de Fiscalização de 

Mercadorias em Trânsito (IFMT), que compete a IFMT executar programas de 

fiscalização de mercadorias em trânsito; Propor adequação das rotinas de 

fiscalização; subsidiar o dimensionamento dos recursos necessários para compor as 

equipes de programas especiais de fiscalização. 

 

Quantidade de Inspetorias de Trânsito e o Alcance Geográfico 
 

A Diretoria de Administração Tributaria (DAT) possui as seguintes 

inspetorias: 

     a) Inspetorias Fazendárias (INFAZ); 

     b) Inspetorias de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (IFMT); 

     c) Inspetorias de Fiscalização de Empresas de Grande Porte; 

     d) Gerência de Estudos e Planejamento Fiscal. 

 

Entre as inspetorias temos as de trânsito, ou seja, IFMT que são: 

a) IFMT-METRO com o seguinte alcance geográfico: - Região Metropolitana de 

Salvador; Camaçari e Simões Filho; 

b) IFMT-NORTE com o seguinte alcance geográfico: Feira de Santana, 

Serrinha, Itaberaba, Cruz das Almas, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, 

Valença, Alagoinhas, Paulo Afonso, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Jacobina. Irecê 

e Seabra sendo que cada cidade citada forma uma jurisdição; 
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c) IFMT-SUL com o seguinte alcance geográfico: Ilhéus, Itabuna, Jequié, Ipiau, 

Vitória da Conquista, Itapetinga, Brumado, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, 

Barreiras, Itamaraju, Eunápolis, Teixeira de Freitas. 

 

Trabalhos Desenvolvidos Pelas Inspetorias de Trânsito 
  

a) Planejamento e orientação das atividades de fiscalização de 

mercadorias em trânsito; 

b) Verificar e analisar variações econômico-fiscais; 

c) Elaborar roteiros e programas de fiscalização no âmbito das 

mercadorias em trânsito; 

d) Coordenar a utilização de sistemas informatizados de controle e 

apoio ao trânsito de mercadorias; 

e) Desenvolver atividades relativas à arrecadação das receitas 

tributárias; 

f) Efetuar o controle de arrecadação dos tributos estaduais procedidas 

pelos agentes arrecadadores através da rede própria de 

arrecadação; 

g) Lavratura de autos de infração, feita pelo Auditor Fiscal, através dos 

sistemas de emissão de autos de infração.    

 

Princípios Éticos no Trabalho do Trânsito de Mercadorias 

 

Com base em pesquisa feita através de questionário e entrevista 

constatamos, dentre outros, os princípios mais aplicados no trabalho de fiscalização 
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de mercadorias em trânsito, tais como: legalidade, honestidade, sigilo, respeito, 

verdade, transparência e competência.    

Quadro 4.1.1 Distribuição dos questionários por função na IFMT-SUL 
 

Função Quantidade Percentual 
Auditores 12 32% 
Agente de Tributos 25 68% 
Total 37 100% 
Fonte: Questionário de Pesquisa (Elaboração Própria). 

 

As informações sobre podem ser mais bem visualizadas no gráfico 4.1.1 a 

seguir: 

 

32%

68%

Auditores

Agente de
Tributos

 
        Gráfico 4.1.1 Distribuição de Questionários por função na IFMT_SUL 
   Fonte: Questionário de Pesquisa (Elaboração Própria) 
           
 

 

 

 
4.2 Demonstração dos Resultados e Comentários do Questionário e 
Entrevista Aplicados na Pesquisa 

 

 

A primeira questão estar relacionada ao comportamento ético nos 

procedimentos fiscais. 
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Questão 1: Um comportamento ético nos procedimentos fiscais da SEFAZ no 
trânsito de mercadorias favorece a formação de uma boa imagem perante o 
contribuinte? 
 
                      Quadro 4.2.1 Comportamento ético nos procedimentos fiscais e a boa imagem. 

 
Cargo/Função Sim Não 

Auditor 12 0 

Agente de tributos 25 0 

Total 37 0 

Fonte: Questionário de Pesquisa (Elaboração Própria). 
 

Nota-se, que a esta questão houve unanimidade na opinião dos 

respondentes, ou seja, todos, impreterivelmente, responderam sim. Isto significa 

dizer que, na opinião dos questionados um comportamento ético favorece uma boa 

imagem do servidor. Esta consciência por parte dos servidores enfatiza a 

observância de que a ética não pode, absolutamente, estar vinculada à pedagogia 

do medo à punição, mas sim à autonomia do cidadão em escolher servir à 

sociedade e, por outro lado, é essa escolha que traduz o seu comportamento. 

As questões 2 , 3 e 6 fazem referência a formação e a postura ética do 

servidor em que não somente ajuda-o na tomada de decisões como também, 

favorece, contribui e, até mesmo promove uma relação justa com o contribuinte. A 

essas questões, o percentual de respostas afirmativas, foi de 100%, não havendo 

respostas contrárias.  

Desta maneira, verifica-se que, a ética no serviço público é uma condição 

necessária para a sobrevivência da própria sociedade. Porém, em contrapartida, o 

serviço público é realizado por seres humanos, que são sujeitos a erros, à má 

qualidade, à má-vontade, à má-fé, à desonestidade, à improbidade, à falta de ética e 

a muitos outros tipos de desvio de conduta. 
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Tais comportamentos, em se proliferando no serviço público, causariam 

enormes prejuízos para toda a sociedade, e cada um de nós (contribuinte), de uma 

forma ou de outra, sofreria uma parcela desses prejuízos. A maturidade dos 

respondentes em afirmar que a boa formação e a boa postura ética do servidor é um 

fato que transparece na atuação do serviço público. 

Outra questão que também, teve unanimidade de resposta afirmativa, foi a 

questão quatro, que se refere à orientação técnica aliada aos valores morais.  

 

Questão 4: A orientação técnica aliada aos valores morais e éticos podem contribuir 
para adequar, bem como otimizar os procedimentos fiscais no trânsito de 
mercadorias? 

 

A opinião dos servidores públicos questionados nesta pesquisa ao 

responderem esta pergunta foi afirmativa, ou seja, nenhum dos respondentes disse 

não a esta pergunta. O fato de responderem sim ressalta a idéia de que o ato de 

imoralidade - na opinião da mais perfeita doutrina -, ultraja a honestidade, a boa fé, o 

respeito à igualdade, as normas de conduta humana e outros postulados éticos e 

morais.   

 

Questão 5: A conduta moral refere-se as situações particulares e a ética no papel 
normatizador, a qual sugere uma conduta geral. A adoção de um código de ética 
pelas organizações públicas inibe ações irregulares entre servidor e contribuinte? 

 

A pergunta de número cinco é bem relativa as opiniões de cada servidor. 

Assim, houve uma variação de resposta tanto para resposta afirmativa quanto 

negativa, como mostra o gráfico 4.2.1, a seguir. 
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       Gráfico 4.2.1 Código de ética e ações irregulares entre servidor e contribuinte. 
Fonte: Questionário de Pesquisa (Elaboração Própria). 

 

O gráfico acima demonstra que de acordo com as respostas dadas pelos 

questionados, 68 % dos servidores acham que a adoção de um código de ética inibe 

ações irregulares entre servidores e contribuintes enquanto que 32% acham que não 

inibe.   

A divisão de opiniões está atrelada ao fato da consideração de que o 

comportamento danoso é, inegavelmente, qualidade do ser humano, e a sociedade, 

por outro lado, busca na lei os meios imprescindíveis para se prevenir contra 

manifestações comportamentais negativas, uma vez que, normas legais visam coibir 

e prevenir o desvio de conduta daqueles que desempenham o serviço público.  

Entretanto, apesar de 32% dos respondentes dizerem não, são os que mais 

se aproximam da realidade, uma vez que, a psicologia já consolidou o entendimento 

de que não é apenas com normas de controle de conduta, normas incriminadoras e 

normas punitivas, que se vai dominar a tendência natural nociva do ser humano.  

 

Questão 7: Na sua opinião, quais valores éticos e morais são aplicados na análise 
dos procedimentos fiscais no trânsito de mercadorias do Estado da Bahia? 
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        Gráfico 4.2.2 Valores éticos e morais. 
Fonte: Questionário de Pesquisa Elaboração Própria 

  

A questão 07 com base no gráfico 4.2.2 acima, o resultado apresentado 

demonstra que dos valores citados o item honestidade tem um índice de 100% de 

aplicação nos procedimentos fiscais, os demais itens tiveram um percentual de 81% 

a 97% de aplicação. O item que obteve o menor índice percentual de foi 

competência, com 78%, porém, um valor considerado pouco expressivo, uma vez 

que, não constitui um valor negativo.  

É importante destacar que todos esses percentuais positivos concorrem 

para confirmar que o valor ético é, de forma genérica, tudo aquilo que asseveramos 

merecer ser desejado, ou melhor, quando asseveramos que determinadas 

características das pessoas ou de suas ações merecem ser aprovadas. Quanto a 

moralidade, ela é o sistema de regras, valores, ideais e princípios que satisfaçam ao 

padrão ético geral de uma sociedade. 

Entretanto, quanto às questões da entrevista, foram todas relacionadas à 

ética no serviço público confrontando opiniões positivas e negativas em relação ao 

tema, conforme o quadro 4.2.2 a seguir: 
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Quadro 4.2.2 Roteiro de Entrevista. 

Perguntas Sim Não
P1 - Você acha que é indispensável um comportamento ético no 
desempenho do serviço público? 

 
37 

 
00 

P2 - Você acha que é dever do servidor executar com postura ética seu 
trabalho? 

 
37 

 
00 

P3 - Você acha que o contribuinte mesmo não sabendo o conceito de 
ética, ele sabe quando é tratado com ética ou não?   

 
28 

 
09 

P4 - Uma postura ética do servidor proporciona confiança no serviço 
prestado e esta postura contribui para a formação de uma boa imagem 
do serviço público?  

 
 

34 

 
 

03 
P5 – O comportamento ético do servidor reflete uma boa imagem do 
serviço público? 

 
37 

 
00 

P6 - Uma postura ética combinada com a equidade proporciona um 
justo relacionamento do servidor com o contribuinte?  

 
34 

 
03 

Fonte: Questionário de Pesquisa (Elaboração Própria). 

O princípio principal, do qual emana a obrigação fundamental do serviço 

público, é que esse serviço abarca uma condição de “depósito de confiança” por 

parte do público. O padrão ético do serviço público deve cogitar, em seus valores, 

princípios, ideais e regras, o imperativo elementar de honrar essa confiança. 

O gráfico 4.2.3 a seguir ilustra o resultado das respostas dadas pelos 

entrevistados. 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Não
Sim

 
  Gráfico 4.2.3 Ética no serviço público: entrevista. 
  Fonte: Questionário de Pesquisa (Elaboração Própria) 
 

Diante dos dados do gráfico 4.2.3, observa-se que 100% dos entrevistados 

relativamente às questões 1, 2 e 5 responderam afirmativamente que um  
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comportamento ético é indispensável para a formação de uma boa imagem do  

serviço público.  

Não obstante, as questões P4 e P6, 91% dos entrevistados consideram que 

uma postura ética proporciona não só confiança no serviço prestado como também 

um justo relacionamento entre servidor e contribuinte. Já a questão P3, o enfoque da 

questão sugere que o contribuinte sabe se estar sendo tratado com ética ou não, 

uma vez que, 81% dos entrevistados responderam que sim.  

Vale ressaltar aqui que, a crença do público na probidade do serviço público 

é um artefato essencial do crédito na legitimidade das instituições, em geral. Os dois 

aspectos da confiança – o aspecto normativo da legitimidade e o aspecto da eficácia 

– surge consecutivamente nas tentativas mais atual de explicar a apreensão com a 

ascensão da ética pública.  
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V. CONCLUSÃO 
 

 

O serviço público possui uma série de razões que reforça a apreensão com 

a ascensão da ética. Essa apreensão corpora-se à indigência de replicar às 

demandas dos cidadãos, demandas por integridade e correção, estabelecidas em 

correspondência à confiança assentada nas instituições, e demandas por 

decorrências, por eficiência e eficácia dos serviços oferecidos.   

A razão comumente oferecida para explicar a apreensão crescente com a 

ética pública diz respeito às alterações pelas quais vem sofrendo a administração 

pública. Para contestar mais rápida e eficientemente a um ambiente difícil de 

mudanças cada vez mais acelerados, muitos países vêm aceitando reformas 

sintéticas em suas administrações. 

Por outro lado, a retenção de um padrão de conduta para os servidores 

públicos e sua real ascensão contrapõe a imperativos de várias ordens. Contrapõe 

ainda a imperativos atrelados às idéias de democracia e de cidadania. A apreensão 

com a ética, bem longe de ser uma apreensão adicional ou periférica, justifica-se 

pelo próprio caráter e escopo do serviço público. 

Ainda assim, as leis, por mais severas que sejam, não resolvem nem 

mesmo em parte, quanto mais no todo, questões como corrupção e ineficiência, se, 

ao lado de medidas repressivas rigorosas sobrepostas aos infratores, não se abrigar 

um método educativo que perpetre o cidadão abraçar, tanto na iniciativa pública 

quanto no setor privado, um código de valores éticos.  

Para isso, necessário se faz tentar um grande projeto nacional de educação 

cívica, de modo a propiciar às novas gerações de brasileiros a chance de escolher 

pelo bem comum. 
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Ao mesmo tempo, é importante institucionalizar estrutura que aponte a 

prevenção dos desvios de conduta profissional - como a criação de auditorias 

internas constantes - a fim de se apurar, devidamente, as culpabilidades e 

penitenciar, adequadamente, os infratores, de modo claro. 

Em vistas dos resultados demonstrados nesta pesquisa, o estudo da 

primeira hipótese comprovou que o comportamento ético pode favorecer a formação 

de uma boa imagem dos serviços de fiscalização do trânsito de mercadorias 

exercidos pelos servidores da SEFAZ-BA perante o contribuinte.  

No que tange a segunda hipótese que previa que o comportamento ético 

combinado com a equidade promove justo relacionamento entre servidores da 

fiscalização de mercadorias em trânsito e os contribuintes, a pesquisa confirmou que 

o binômio: ética e equidade contribuem para que a relação servidor X contribuinte 

seja de bom nível e justo.  

Quanto a terceira hipótese, relacionada à postura ética na análise dos 

procedimentos fiscais, de acordo com a apuração da pesquisa averiguamos que 

positivamente a postura ética promove de fato uma justa e adequada relação entre 

servidor e contribuinte. 

É importante ressaltar, portanto, que no segundo instrumento de pesquisa, a 

entrevista, pode se evidenciar que o servidor acredita que praticar uma ação 

irregular vai depender mais de sua formação ética do que da imposição de um 

código de ética, considerando que o código sugere um padrão de comportamento 

com regras de conduta rígidas, contudo, o cumprimento destas regras fica 

subordinado à condição que é impar no ser humano a da escolha que pode estar 

alicerçada por uma boa formação moral ou não.    
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Portanto, consideramos relevante a reformulação dos atuais mecanismos de 

gestão, implementando não só um código de ética, mas, valorizar e fortalecer a sua 

aplicação, de modo que, possa desempenhar seu papel de norteador de conduta 

organizacional e, conseqüentemente, formador de boa imagem do serviço prestado 

pela SEFAZ. 
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado na Pesquisa 

CARTA DE APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO: 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 
 
Prof. João Vicente da Costa Neto (Orientador) 
 
Pós-Graduandos: Ailton da Silva Carvalho 
                             Carlos Alberto Anastácio Alves 
 
Pesquisa: O comportamento ético pode contribuir para favorecer a formação de 
uma boa imagem no setor de fiscalização do trânsito de mercadorias pelo servidor 
da SEFAZ, perante o contribuinte? 
 
Público-Alvo: Funcionários do grupo fisico e contribuintes do ICMS. 
 

Gostaríamos de saber qual a sua atual área de atuação no grupo ficiso. 

____________________________ 

Caro colaborador, 

 

O objetivo deste questionário é obter respostas para os questionamentos 

acerca da ética no serviço público como promotor de formação de uma imagem do 

serviço público. 

Solicitamos que, com base na sua experiência, atual ou anterior, bem como 

em seus conhecimentos teóricos e/ou práticos, no exercício das atividades de 

fiscalização tributária, como também em suas relações profissionais servidor X 

contribuinte, responda as perguntas que se seguem. 

Desde já, agradecemos o seu apoio no preenchimento deste questionário. 

 

Atenciosamente, 

 

Os Pós-graduandos. 
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APÊNDICE A – Questionário Aplicado na Pesquisa 

QUESTÕES: 
 

1. Considerando a ética um estudo de comportamento do homem na sociedade. Um 
comportamento ético nos procedimentos fiscais da SEFAZ no trânsito de 
mercadorias favorece a formação de uma boa imagem perante o contribuinte? 

_____ Sim   ____ Não 
 

2. Uma boa formação ética do servidor pode ajuda-lo no tomada de decisões? 
 

_____ Sim   ____ Não 
 

3. Uma boa formação ética do servidor público favorecerá para que a relação servidor e 
contribuinte seja mais justa? 

_____ Sim   ____ Não 
 

4. A orientação técnica aliada aos valores morais e éticos pode contribuir para adequar, 
bem como otimizar os procedimentos fiscais no trânsito de mercadorias? 

_____ Sim   ____ Não 
 

5. A conduta moral refere-se as situações particulares e a ética no papel normatizador, 
a qual sugere uma conduta geral. A adoção de um código de ética pelas 
organizações públicas inibe ações irregulares entre servidor e contribuinte? 

_____ Sim   ____ Não 
 

6. Uma postura ética na análise das ocorrências particulares e a ética no papel 
normatizador sugerem uma conduta geral. A adoção de código de ética pelas 
organizações públicas inibe ações irregulares entre servidor e contribuinte? 

_____ Sim   ____ Não 
 

7. Na sua opinião, quais valores éticos e morais são aplicados na análise dos 
procedimentos fiscais no trânsito de mercadorias do estado da Bahia? 

 
____1. Verdade  ____2. Sigilo ____3. Legalidade    ____4. Honestidade 
____5. Respeito ____6. Transparência ____7. Dignidade 
____8. Competência 

 
8. Os valores morais e éticos podem contribuir para delinear o perfil do servidor? 

_____ Sim   ____ Não 
 
9. Como você qualifica o serviço posto à disposição do contribuinte, levando em 

consideração a escola de valores abaixo: 
____ Muito Bom ____ Bom  ____Ruim  ____Regular 
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APÊNDICE B – Entrevista Aplicada na Pesquisa 

ROTEIRO DE ENTREVISTA: 

Perguntas: 
 

Sim Não 

P1 - Você acha que é indispensável um comportamento ético no 
desempenho do serviço público? 
 

  

P2 - Você acha que é dever do servidor executar com postura ética seu 
trabalho? 
 

  

P3 - Você acha que o contribuinte mesmo não sabendo o conceito de 
ética, ele sabe quando é tratado com ética ou não?   
 

  

P4 - Uma postura ética do servidor proporciona confiança no serviço 
prestado e esta postura contribui para a formação de uma boa imagem 
do serviço público?  
 

  

P5 - O comportamento ético do servidor reflete uma boa imagem do 
serviço público? 
 

  

P6 - Uma postura ética combinada com a equidade proporciona um 
justo relacionamento do servidor com o contribuinte?  

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 


	ESPECIALIZAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
	AILTON DA SILVA CARVALHO 
	AGRADECIMENTOS 
	SUMÁRIO 
	LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

	 
	 
	LISTA DAS ILUSTRAÇÕES 

	 I. INTRODUÇÃO 
	1.1 Contexto 
	1.2 Problema 
	1.3 Hipóteses 
	1.4 Objetivos 
	1.4.1 Objetivo Geral 
	1.4.2 Objetivos Específicos 

	1.5 Justificativa 

	II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
	III. METODOLOGIA 
	3.1 Objeto 
	3.2 Quanto ao Tipo de Pesquisa 
	 
	3.2.2 Quanto ao Delineamento da Pesquisa 

	3.4 Quanto à Técnica 

	IV. RESULTADO E DISCUSSÃO 
	 
	Quantidade de Inspetorias de Trânsito e o Alcance Geográfico 

	Trabalhos Desenvolvidos Pelas Inspetorias de Trânsito 
	Função
	Quantidade
	Percentual
	Sim
	Não





	V. CONCLUSÃO 
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
	 APÊNDICE A – Questionário Aplicado na Pesquisa 
	APÊNDICE A – Questionário Aplicado na Pesquisa 
	APÊNDICE B – Entrevista Aplicada na Pesquisa 



