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INTRODUÇÃO 

 

1. Considerações sobre o trabalho 

 

Esta monografia, realizada para a obtenção do certificado de 

especialista em auditoria contábil-fiscal1, visa analisar as normas existentes que 

disciplinam a conduta ética do Grupo Fisco2 na sua atuação profissional, pesquisar o 

perfil ético dos agentes fiscais e ao final, analisar a necessidade de um código formal 

de ética.  

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia - SEFAZ, órgão da 

administração pública direta criada em 1895, dedica-se, dentre outras funções, a 

fiscalizar e arrecadar tributos componentes da esfera estadual. Responsáveis pela 

arrecadação de algo em torno de R$ 350 milhões por mês3, o Grupo Fisco é composto 

por aproximadamente 2.000 servidores divididos em duas classes – Agente de 

Tributos Estadual e Auditor Fiscal. Aproximadamente 74% destes servidores 

trabalham em serviços internos4, administrando e controlando os recursos arrecadados. 

Os 26% restantes dedicam-se à fiscalização e arrecadação propriamente dita, 

possuindo um regime de trabalho conhecido como serviço externo5.   

A SEFAZ vem empreendendo esforços no sentido de modernizar 

toda a estrutura da organização. A partir do meio da década de 90, através do 

                                                           
1 Patrocinada pelo convênio entre a Secretaria da Fazenda e a Universidade Federal da 

Bahia, representada pelo Núcleo de Pós-graduação em Administração - NPGA. 
2 Auditores Fiscais e Agentes de Tributos da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 
3 Dado fornecido pelo PROMOSEFAZ, referente ao primeiro trimestre de 2001. 
4 Serviço Interno – é aquele em que o servidor cumpre sua carga de trabalho diário, 

dentro das instalações da SEFAZ. 
5 Serviço Externo – neste regime o servidor recebe mensalmente “ordens de serviço” de 

fiscalização, e ao final do mês, presta contas do resultado destes trabalhos.  
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programa PROMOSEFAZ6, várias projetos começaram a ser deflagrados. A 

informatização foi priorizada com a utilização e o desenvolvimento de novos recursos 

tecnológicos. Um novo concurso para auditores fiscais trouxe pessoas habilitadas nas 

mais diversas profissões. Os treinamentos internos foram intensificados, ampliando-se 

a grade de cursos e assim, atualizando o conhecimento de todo o pessoal.  

No entanto, com o enfoque de criar uma secretaria do futuro, apta a 

funcionar com qualidade, não basta ater-se apenas aos aspectos estruturais. É de 

fundamental importância analisar o arcabouço moral que permeia toda a estrutura 

organizacional. Seja manipulando elevadas quantias em dinheiro ou participando de 

uma gigantesca rede de relacionamentos7, os aspectos morais que norteiam o dia a dia 

do Grupo Fisco terminam por definir a imagem da Secretaria da Fazenda no Estado. 

Este estudo concedeu especial atenção à conduta moral praticada 

pelo Grupo Fisco no trato direto com o contribuinte, na vida cotidiana do profissional 

fiscal, bem como nos relacionamentos decorrentes da estrutura organizacional.    

 

2. Estrutura de apresentação do trabalho 

 

O trabalho a seguir apresentado é composto por três capítulos. O 

primeiro capítulo fornece um panorama do ambiente de trabalho em que vivem os 

integrantes do Grupo Fisco da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.  

O segundo capítulo foi subdividido em três partes. A primeira parte 

esboça conceitos sobre ética e moral, trazendo um pouco de conteúdo teórico sobre o 

assunto. Os aspectos da ética profissional e da ética nas organizações públicas também 

                                                           
6 PROMOSEFAZ – Programa de Modernização da Secretaria da Fazenda iniciado em 
1997. As ações organizadas de modernização surgiram em 1996, com o então chamado 
Projeto BID.  
7 Relacionamentos com colegas, com superiores/subordinados ou com contribuintes.  
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são tratados neste tópico. A segunda parte apresenta o resultado da pesquisa documental 

efetuada sobre as normas já estabelecidas, que norteiam a conduta ética do Grupo Fisco. 

A terceira parte discorre sobre Código de Ética e sua importância, aborda aspectos 

observados em decorrência da pesquisa realizada em diversos códigos de ética 

profissionais, e a seguir faz um comparativo entre o Estatuto dos Funcionários Públicos 

Civis do Estado da Bahia e alguns Códigos de Ética estabelecidos para grupos fisco de 

outros estados da Nação.  

A pesquisa empírica é tratada no terceiro capítulo. As respostas 

obtidas através dos questionários aplicados são analisadas, com o intuito de revelar o 

perfil ético do agentes fiscais. 

Por fim, no tópico Conclusões são transcritas as análises e opiniões 

dos autores. 

 

3. Metodologia adotada  

 

  No que se refere ao estudo sobre as normas já existentes que 

disciplinam a conduta ética do Grupo Fisco, a metodologia adotada baseou-se em 

pesquisas documentais das legislações, tanto no âmbito estadual quanto federal. Foram 

levantadas e analisadas as normas sobre a matéria constantes da Constituição Federal, 

Constituição Estadual, Código Tributário Nacional, Código Tributário do Estado da 

Bahia, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, Regulamento do ICMS, 

Regulamento do Processo Administrativo-Fiscal, Regimento Interno da SEFAZ, Leis, 

Decretos, Portarias e Instruções Normativas da Bahia, além dos princípios constantes 

do Direito Administrativo, bem como os crimes elencados pelo Código Penal 

referentes a funcionários públicos.  
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Objetivando conhecer o que já existe estruturado sobre Código de 

Ética, bem como sua importância, utilizou-se uma metodologia de trabalho que 

baseou-se inicialmente, em pesquisas bibliográficas, leituras e análises de diversos 

Códigos de Ética profissionais, de empresas, do Contribuinte e de outras Secretarias da 

Fazenda no Brasil. 

Para a identificação do perfil ético dos agentes fiscais, foram 

distribuídos 75 questionários para auditores e agentes de tributos lotados na capital e 

no interior, obtendo-se 53 questionários preenchidos. Destes, foram selecionados 

dezesseis, procurando-se manter a heterogeneidade dos depoentes. Posteriormente, 

foram tabuladas e analisadas as respostas recebidas através dos questionários 

aplicados. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Os homens devem obedecer às leis 
por quatro razões: porque as leis foram 

escritas por Deus, porque eram uma 
tradição ensinada por sábios 

conhecedores dos antigos e bons hábitos, 
porque eram deduções de um eterno e 
imutável Código Moral e porque eram 
acordos recíprocos efetuados entre os 

homens comprometidos a respeitá-los em 
virtude do dever moral de cumprirem suas 

promessas”. 
                                                     

Demóstenes 
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CAPÍTULO I  - VISÃO PANORÂMICA DO AMBIENTE SEFAZ 

1. Administração tributária estadual 

 

São múltiplas as funções e tarefas atribuídas ao Estado, ente político 

criado pelos indivíduos para atender às necessidades coletivas. Para a concretização 

dos seus objetivos, o Estado precisa de recursos financeiros e para tanto, utiliza-se do 

seu poder de exigir dos indivíduos uma contribuição pecuniária destinada ao custeio 

dos serviços públicos.  

O poder de tributar, também chamado por alguns autores de 

soberania fiscal, encontra por parte dos cidadãos, maior ou menor resistência à sua 

exigência. É exatamente neste campo da tributação que o Estado e os cidadãos entram 

em choque mais direta e freqüentemente. 

Por isso o Estado, no exercício de tributação, deve  salvaguardar a 

justiça e os direitos de liberdade e propriedade dos contribuintes, sujeitos ao seu poder 

impositivo. 

A Constituição Federal8 estabeleceu que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios podem instituir tributos, quer sejam, impostos, taxas 

ou contribuições de melhoria.  

Dentro da estrutura organizacional do Estado da Bahia, a Secretaria 

da Fazenda recebeu atribuições e a competência da gestão e execução da 

administração tributária. 

 
 

                                                           
8 Constituição Federativa do Brasil de 1988 – art. 145. 
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2. Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ 

 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, órgão público inserido 

na estrutura da administração direta do Estado, exerce uma atividade meio, tendo como  

finalidade e competência formular, coordenar e executar as funções de administração 

tributária, financeira e contábil do Estado, assim como planejar, coordenar, executar e 

controlar as atividades do Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores 

Públicos do Estado Bahia – FUNPREV9.  

Portanto, tem como missão prover e administrar os recursos públicos, 

para viabilizar financeiramente o desenvolvimento do Estado da Bahia 

No início de 1999, passou por uma reestruturação organizacional com 

objetivo de tornar a SEFAZ  uma instituição enxuta, ágil e eficiente, passando a ter 15 

diretorias, 37 inspetorias fiscais e 38 gerências10. Diversas outras alterações 

organizacionais vem sendo implementadas desde então. Atualmente a SEFAZ 

subdivide-se em 3 superintendências. A Superintendência do Desenvolvimento da 

Gestão Fazendária cuida da área de recursos humanos e tecnologia da informação. A 

Superintendência da Administração Financeira é responsável pela contabilidade pública, 

pela área financeira e pelo FUNPREV. A Superintendência de Administração Tributária 

– SAT é a responsável pela fiscalização e arrecadação dos tributos estaduais. Por ser 

este o foco da análise deste trabalho, toda a pesquisa empírica desenvolvida foi 

direcionada para os servidores que exercem suas atividades na SAT.  

                                                           
9Art. 1º. do seu Regimento Interno.  
10 Revista do Programa de Modernização da Secretaria da Fazendo do Estado da Bahia- ano 2000 
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A década de 1990 marcou o início de profundas mudanças no 

ambiente da Secretaria da Fazenda. Através de recursos do BID11, a SEFAZ comprou 

mais de 2.900 equipamentos de informática, implantou estrutura de rede, implementou 

sistemas e eficazes ferramentas de trabalho, disponibilizou serviços de atendimento ao 

contribuinte pela internet, pelas máquinas de auto-atendimento e pelo correio eletrônico, 

facilitando o planejamento e a execução das atividades das diversas áreas da 

organização. 

Na área de recursos humanos a SEFAZ oferece programas de 

treinamentos, cursos de pós-graduação e de qualidade total, visando capacitação 

profissional, valorização pessoal e maior aproveitamento das potencialidades 

individuais. 

Possui um Programa de Educação Tributária, iniciado em 1998 que 

visa precipuamente, demonstrar a função social do imposto. Aproveitando a vocação 

cultural da Bahia, estabelece um vínculo entre o ato de solicitar a nota fiscal na compra 

com a expressão cultural e artística e também com a solidariedade. A Campanha “Sua 

nota é um show” leva quinzenalmente cinco mil pessoas aos shows na Concha Acústica 

do Teatro Castro Alves, mediante a troca de ingressos por notas fiscais. A Campanha 

“Sua nota é um show de solidariedade” une toda a sociedade em prol da ajuda às 

instituições sociais e hospitalares. Encontra-se em andamento o projeto que levará a 

educação tributária às escolas da rede pública e particular.  

 

 

 

 

                                                           
11 Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
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3. Servidores do Grupo Ocupacional Fisco 

 

A Lei 4.455 de 15/05/85, reestruturou o Grupo Ocupacional Fisco, 

constituindo as séries de classes de Auditor Fiscal e Agente de Tributos Estadual e 

extinguindo os cargos efetivos anteriores. 

O anexo da referida lei estabelece como atribuições do Auditor Fiscal: 

executar atividades envolvendo planejamento, inspeção, controle e execução de 

trabalhos da Administração Tributária; revisão fisco – contábil, fiscalizar as receitas 

estaduais e constituir privativamente créditos tributários através de lançamentos ex-

offício com lavratura de auto de infração de lançamento, cobrança e fiscalização dos 

tributos de competência do Estado da Bahia. O Agente de Tributos Estadual com a 

função de arrecadar receitas estaduais e executar tarefas de subsídios à fiscalização.  

Em 1986 foi realizado concurso público para preenchimento das vagas 

de Auditor Fiscal, de nível superior e de Agente de Tributos Estadual, de nível médio. 

Em 1993 novo concurso público foi realizado para preenchimento apenas de vagas para 

o cargo de Auditor Fiscal. 

A remuneração do Grupo Ocupacional Fisco e suas respectivas 

atividades, estão descritas basicamente no Decreto  4.351 de 30 de junho de 1995, ainda 

que atos administrativos diversos, tenham determinado acréscimos de outras parcelas 

em sua remuneração, como o Prêmio por Desempenho Fazendário - PDF e Condição 

Especial de Trabalho – CET. 

Este decreto determina que a remuneração é dividida em uma parte 

fixa e outra variável correspondente à gratificação de produção, que visa a incentivar o 

incremento das arrecadações normal, autuada e espontânea e motivar o Grupo 
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Ocupacional Fisco, buscando a profissionalização, contemplando as atividades externas 

de fiscalização tributária e as atividades técnico-administrativas do Auditor Fiscal e do 

Agente de Tributos, dentro de suas atribuições. 

Aos Auditores Fiscais e Agentes de Tributos que desempenham 

atividade externa, compete desenvolver a auditoria fiscal, atividade que é conhecida 

como fiscalização ou ação fiscal, que tem por fim verificar se a empresa está sendo 

exata com relação a seus deveres para com os cofres públicos, recolhendo os tributos a 

que está obrigada nos prazos que lhe são assinalados, bem como se vem prestando, com 

exatidão, as informações que lhe são exigidas. 

Esta atividade é direta, externa e permanente e realiza-se pelo 

comparecimento do agente fiscal no estabelecimento do contribuinte para verificar o 

cumprimento das obrigações principal e acessória. 

E todas as vezes em que o auditor fiscal apurar infração das 

disposições regulamentadoras tendentes a retardar ou omitir o recolhimento do imposto, 

deverá promover os meios para a aplicação da sanção cabível. 

Para o exercício da auditoria fiscal, deve o fisco obedecer às normas 

relacionadas com a sua pessoa, devendo ele satisfazer às exigências para elaboração de 

seu trabalho. Estas normas estão estabelecidas no Regulamento do ICMS e no 

Regulamento de Processo Administrativo Fiscal – RPAF. 

Em nível geral, estas normas estão disciplinadas nos art. 194 a 200 do 

CTN, como: a prerrogativa do fiscal de poder examinar todos os livros contábeis, livros 

fiscais, mercadorias, arquivos, papéis, documentos e efeitos comerciais ou fiscais, 
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quaisquer que sejam, sem oposição da empresa e a de poder requisitar o auxílio da força 

pública, quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas atribuições. 12  

Entretanto, são seus deveres: lavrar os termos necessários a 

documentar a ação fiscal; observar os prazos fixados para a conclusão dos trabalhos, 

não divulgar nenhuma informação, obtida em razão do seu ofício, relacionada com a 

situação econômica ou financeira da empresa auditada, ou sobre a natureza e o estado 

dos seus negócios e atividades. 

Os Auditores Fiscais e Agentes de Tributos que desempenham 

atividade interna executam tarefas de planejamento e controle, enfim, dedicam-se a 

gerir todas as funções administrativas inerentes à organização. 

Entre 30/11/98 e 04/12/98 a BDO13, consultoria contratada pela Sefaz, 

procedeu a uma pesquisa visando a levantar um diagnóstico do clima organizacional da 

Secretaria. A metodologia utilizada foi de aplicação de um questionário, sem 

identificação dos respondentes.  

O senso demonstrou que 64% do quadro de funcionários da Secretaria 

é do sexo masculino e 36% do feminino. A população é predominantemente madura, 

visto que somando-se a parcela com idade entre 30 e 40 anos, que constitui 55% do 

total, com os 37% que  situa-se entre 40 e 50 anos, constata-se que 92% da população 

está entre 30 e 50 anos de idade.  

A escolaridade é bastante alta, quando comparada com os padrões da 

organização em geral. Da população pesquisada, 51% tem formação universitária e 24% 

tem pós-graduação. Outros 7% cursam a universidade. O estado civil da grande maioria 

dos funcionários (70%) é de casados, tendo 18% de solteiros. Relativamente ao tempo 

                                                           
12 Timm, Clóvis Cláudio - Auditoria Fiscal e ICMS para concursos. 
13 BDO Directa Consultores S/C Ltda. 
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de serviço, 44% do quadro de pessoal tem de 5 a 12 anos de trabalho na Secretaria, com 

um importante contingente de 35% acima de 12 anos. 

Resultado da pesquisa demonstrou que os servidores têm uma boa 

percepção da organização e que estão sensibilizados quanto à importância da qualidade 

e da sua contribuição para o cumprimento dos objetivos da SEFAZ. Entretanto, não 

estão satisfeitos com a política e prática de remuneração nem com a valorização 

profissional e de carreira. 

Os servidores da SEFAZ são funcionários públicos admitidos através 

de concurso público e com direito à estabilidade no emprego. Desta forma, é de extrema 

relevância ressaltar que na Secretaria da Fazenda praticamente inexiste o turn-over, pois 

seus integrantes têm longa carreira, desempenham tarefas dentro da mesma área, 

convivendo com as mesmas pessoas,  dentro da organização. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A ética deve fundar-se no 
bem comum, no respeito 
aos direitos do cidadão e 

na busca de uma vida 
digna para todos.” 

 
Ferreira Gullar 
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CAPÍTULO II – NORMAS DE CONDUTA NO SERVIÇO PÚBLICO  

PRIMEIRA  PARTE  

 

1. Conceituação geral – ética e moral 

 

As origens da moral encontram-se no início da vida humana na Terra. 

O homem primitivo era um ser frágil diante de uma natureza grandiosa e hostil. Para 

sobreviver eram necessários alimentos e segurança, os quais só eram obtidos através da 

união em grupos, viabilizando a fabricação e utilização de instrumentos que 

permitissem a ampliação de seus potenciais físicos, tornando possível não só vencer as 

forças da natureza, mas principalmente, submetê-las a seus propósitos. Para tanto, o 

homem passou a viver em pequenas comunidades, ajudando-se mutuamente e assim 

multiplicando as garantias de sua sobrevivência. Para a harmonização desse convívio, a 

população adotava e seguia normas tácitas. Dessa forma, a moral apresenta-se como 

meio de assegurar “a concordância do comportamento de cada um com os interesses 

coletivos.”14 É nesse momento, quando o homem adquire uma natureza social, que 

efetivamente surge a moral. 

Com o desenrolar da história, e seu conseqüente desenvolvimento 

cultural a moral foi se adaptando à nova realidade criada por cada sociedade. Vázquez 

afirma que “a história nos apresenta uma sucessão de morais que correspondem às 

diferentes sociedades que se sucedem no tempo. Mudam os princípios a as normas 

morais, a concepção daquilo que é bom e daquilo que é mau, bem como do obrigatório 

e do não obrigatório.”15 Portanto, os princípios e as normas morais variam 

historicamente acompanhando as mudanças do comportamento humano. Aristóteles, por 

                                                           
14 Vázquez, Adolfo Sánchez. Ética:  20.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, pág. 40. 
15 Ibidem, pág. 53. 
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exemplo, acreditava que uns homens são livres enquanto outros são escravos por 

natureza e que esta distinção é justa e útil. 

Elizete Passos16 salienta que “toda sociedade, por menor que seja e 

por menos desenvolvida que pareça, possui os seus valores morais, que vão sendo 

ensinados aos seus membros através da família, da escola, da igreja, dos meios de 

comunicação de massa. Isto porque, eles desempenham um papel fundamental como 

elementos reguladores do comportamento das pessoas”. Portanto, as crianças, desde o 

início de suas vidas, são criadas dentro de um padrão que termina por moldá-las nas 

estruturas estabelecidas pela sociedade. “É sempre a família que se afirma como uma 

grande usina de moldagem das consciências.”17.  

Por não haver um determinismo genético que estabeleça quando a 

pessoa nascerá boa ou má, uma educação sólida, desde a infância é que determinará a 

conduta deste ser para o resto da vida. Daí ser este o melhor momento para se educar 

eticamente, pois a criança praticará a virtude como algo natural, sem imposições, mas 

como um atributo intrínseco ao seu ser. Antônio Lopes afirma que “é a educação a 

principal responsável pela estrutura da consciência, logo, da vontade e, em 

decorrência, da conduta humana.”18. 

 Dalai Lama, em seu livro “Ética para o Próximo Milênio”, escreve 

que agir eticamente não é uma mera obediência a leis e preceitos. Afirma ainda que “ato 

ético é aquele que não prejudica a experiência ou a expectativa de felicidade de outras 

pessoas”. Esta visão da ética é encontrada nos pensamentos de grandes filósofos 

clássicos, como Sócrates, Platão e Aristóteles para quem a felicidade é o bem supremo 

(eudemonia). Aristóteles “entendia a moral como um conjunto de qualidades que define 

                                                           
16 Passos, Elizete. Ética nas Organizações:  Salvador: passos&passos, 2000,  pág. 25.  
17 Sá, Antônio Lopes de.  Ética Profissional : 3.ed. São Paulo: Atlas, 2000, pág. 47. 
18 Ibidem, pág. 48. 
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a forma de viver e de conviver das pessoas, uma espécie de segunda natureza que 

guiaria o ser humano para a felicidade, tida por ele como a aspiração da vida 

humana.”19 

Pode-se então definir moral como sendo um conjunto de normas e 

regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social.  

Apesar das palavras moral e ética serem normalmente utilizadas como 

sinônimos, alguns autores as tratam como palavras distintas. Vázquez, por exemplo, 

defende que “a moral supõe determinados princípios, normas ou regras de 

comportamento. A ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em 

sociedade.”20, donde subtende-se que a moral visa a normatizar a conduta humana, 

enquanto a ética, sendo disciplina teórica, estuda e explica o comportamento humano, 

“não residindo seu valor no fato de prescrever regras de ações concretas.”21 

Portanto, apesar de tratarem do mesmo assunto, a moral e a ética 

seguem direções diferentes, a primeira normatizando e a segunda examinando e 

explicando a moral estabelecida. Segundo Vázquez a ética não deve se ater a formular 

princípios pois, como sua função precípua é investigar uma realidade, deduz-se que 

alterando-se essa realidade, os conceitos também devem se modificar.  

 

2. Ética profissional 

 
O vocábulo profissão segundo o dicionário Aurélio, pode ser conceituado 

como “meio de subsistência remunerado resultante de um trabalho, de um ofício”. Já 

ofício é definido como “ocupação ou trabalho especializado do qual se podem tirar os 

                                                           
19 Passos, Elizete. Ética nas Organizações:  Salvador: passos&passos, 2000,  pág. 38. 
20 Vázquez, Adolfo Sánchez. Ética:  20.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, págs. 22/23. 
21 Ibidem,  pág .21.  
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meios de subsistência”22. Ambas as definições indicam ser o trabalho o supridor das 

necessidades básicas, pois provém financeiramente o indivíduo. No entanto, a profissão 

tem também, um relevante caráter social e moral. Cuvillier destaca que “é na profissão 

que o homem pode ser útil a sua comunidade e nela se eleva e destaca, na prática dessa 

solidariedade orgânica”23. 

O trabalho então, expande seus limites e ganha uma dimensão de dever 

social. Aristóteles escreveu que “a salvação da comunidade é a ocupação de todos os 

cidadãos, qualquer que seja a diferença que entre eles exista”.  

Este dever social é, normalmente, exercido dentro das organizações. Estas 

são estruturadas por pessoas com formações éticas diferentes. Entretanto, cada 

organização possui a sua cultura que conduz a maneira de ser e agir dos seus 

participantes. Este macro ambiente é permeado de microculturas representativas de 

grupos que podem ou não coincidir com os interesses gerais da organização. Assim 

surgem os jogos internos de poder “... as organizações são espaços heterogêneos, 

povoados por pessoas com propósitos diferentes e, muitas vezes, específicos e pessoais, 

como os desejos de ascensão social, de querer desempenhar ou não determinada tarefa, 

entre outras.”24 

As relações nas organizações são relações de poder. Isto não é 

necessariamente algo ruim, pois se bem exercidas, permitem a longevidade das 

empresas, na medida em que, estabelecendo níveis hierárquicos, facilitam o fluxo 

interno necessário ao desenvolvimento das tarefas. 

                                                           
22 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa – 2ª Edição – pág. 1398 e 1216. 
23 Cuvillier, A. Manual de philosophie. 9ª ed. Paris : Armand Colin, 1947. p. 358-359 
24 Passos, Elizete. Ética nas Organizações:  Salvador: passos&passos, 2000,  pág. 56.  
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Depreende-se então, que a depender da cultura estabelecida pela 

organização, estas relações de poder poderão ser usadas em prol da corporação, de 

maneira ética, visando ao bem coletivo. 

Alguns pensadores afirmam que “a moral capitalista coloca a lucratividade 

em primeiro plano e os seres humanos a seu serviço”. Isto termina por inverter os 

valores levando o Homem a crer que o mais importante é o status. Esta crença gera uma 

espécie de “escravidão” no ser humano, que passa a cultuar o poder e o dinheiro, 

esquecendo-se dele próprio como pessoa e dos seus semelhantes. Daí, todo o processo 

ético fica comprometido. 

Esta visão selvagem capitalista agride a própria sustentabilidade dos 

negócios, uma vez que dissemina relações interpessoais carregadas de desconfiança e 

insegurança. Recentemente, diversos dirigentes principalmente de países desenvolvidos, 

perceberam que este modelo não é adequado e que a sociedade clama para que o ideal 

de lucro não impeça uma prática moral nos negócios. Os Princípios de Caux, 

documento escrito por executivos do Japão, Europa e EUA tentam lançar princípios 

fundamentados em ideais éticos de tal forma que seja possível a cooperação e a 

prosperidade mútua coexistindo com a concorrência justa e saudável. 

 

3. Ética nas organizações públicas 

 

As organizações públicas, por possuírem um caráter social, devem ser 

analisadas de forma diferenciada no contexto ético-empresarial. As entidades públicas 

visam ao bem coletivo e fazem parte do patrimônio do Estado. Na maioria das vezes, 

seus dirigentes são temporários, enquanto seus servidores são permanentes. A função 

precípua não é o lucro e sim o melhor atendimento à população. 
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O ambiente ético no serviço público, assim como nas sociedades privadas, é 

produto principalmente, das relações estabelecidas pela alta administração que 

terminam por traduzir a cultura daquela organização. Entretanto, como na esfera pública 

esta alta administração varia com determinada freqüência, há então, o surgimento de 

uma cultura da base da organização que tende a ser independente de seus dirigentes. Daí 

não se confundir a ética que permeia a entidade pública como um todo, com a ética dos 

seus administradores, que podem ou não ser convergentes. 

Os casos de improbidade administrativa observados têm sua origem 

ampliada pela impunidade até então permitida no país, associada à idéia capitalista do 

“possuir”, que terminam influenciando aqueles indivíduos que não tiveram uma boa 

formação moral. Esses escândalos, vez por outra apresentados nos jornais distorcem 

toda a estrutura pública, pintando nos rostos dos servidores uma máscara de imoralidade 

e corrupção. 

A organização como um todo, não deve ser punida pelo deslize ético de um 

ou alguns de seus membros. A propaganda negativa do aparelho público tem seus 

fundamentos. No entanto, a generalização desta opinião torna-se danosa quando iguala 

indivíduos competentes e sérios com aqueles poucos, que portando-se de forma 

antiética, criam uma imagem distorcida e errônea do funcionalismo público em geral. 

 

SEGUNDA PARTE 

 
 

1. Normas de conduta ética existentes na Sefaz 

Este tópico dedica-se a apresentar o resultado da pesquisa efetuada, 

transcrevendo os dispositivos encontrados nas legislações estadual e federal, no que 

dizem respeito às normas de conduta do funcionário público:  
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� Constituição Federal 

Dos Princípios Fundamentais  - Capítulo VII –  Da Administração 

Pública: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

 

� Constituição do Estado da Bahia: 

Art. 4º Além dos direitos e garantias, previstos na Constituição 

Federal ou decorrentes do regime e dos princípios que ela adota, é 

assegurado, pelas leis e pelos atos dos agentes públicos, o seguinte: 

IX - constitui infração disciplinar, punível com a pena de 

demissão a bem do serviço público, a prática de violência, tortura ou 

coação contra os cidadãos, pelos agentes estaduais ou municipais; 

IV - ninguém será prejudicado, discriminado ou sofrerá restrição 

ao exercício de atividade ou prática de ato legítimo, em razão de litígio 

ou denúncia contra agentes do Poder Público; 

 

� Código Tributário Nacional : 

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é 

vedada a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública 

ou de seus funcionários, de qualquer informação, obtida em razão do 

ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou 
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de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou 

atividades. 

  

� Código Penal : 

- Peculato 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor 

ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse 

em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio; 

- Peculato mediante erro de outrem 

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no 

exercício do cargo, recebeu por erro de outrem; 

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a 

inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados 

corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da 

Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou 

para outrem ou para causar dano; 

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de 

informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação 

de autoridade competente; 

- Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 

Art. 314 - Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que 

tem a guarda em razão do cargo; sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou 

parcialmente; 
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- Emprego irregular de verbas ou rendas públicas 

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 

estabelecida em lei; 

- Concussão 

Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida; 

- Excesso de exação 

§ 1º - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que 

sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na 

cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza; 

§ 2º - Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de outrem, 

o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos; 

- Corrupção passiva 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem; 

Art. 318 - Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de 

contrabando ou descaminho (art. 334); 

- Prevaricação 

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 

ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal; 

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de 

responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo 
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ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da 

autoridade competente; 

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante a administração pública, valendo-se da qualidade de 

funcionário; 

- Violência arbitrária 

Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto 

de exercê-la; 

- Abandono de função 

Art. 323 - Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos 

em lei; 

- Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 

Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de 

satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem 

autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, 

substituído ou suspenso; 

- Violação de sigilo funcional 

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e 

que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação; 

 

� Lei 8.429 de 2 de junho de 1992 - Dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 

pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. 
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CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais  

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente 

público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou 

fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao 

patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 

haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.  

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei 

os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que 

receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão 

público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção 

patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres 

públicos.  

Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo 

aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo anterior.  

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, 

àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a 
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prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta.  

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 

obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe 

são afetos.  

Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral 

ressarcimento do dano.  

Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente 

público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu 

patrimônio.  

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio 

público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade 

administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério 

Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.  

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput 

deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento 

do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento 

ilícito.  

Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 

público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei 

até o limite do valor da herança.  
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CAPÍTULO II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa 

Seção I 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam 

Enriquecimento Ilícito  

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 

enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 

atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:  

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 

imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a 

título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por 

ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;  

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 

facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a 

contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por preço 

superior ao valor de mercado;  

III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 

facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o 

fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de 

mercado;  

IV -  utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 

equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à 

disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, 
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bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros 

contratados por essas entidades;  

V -  receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de 

lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer 

outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;  

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta 

ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em 

obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, 

medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos 

a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;  

VII -  adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, 

cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor 

seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente 

público;  

VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de 

consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha 

interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;  

IX  - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação 

ou aplicação de verba pública de qualquer natureza;  

X -  receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a 

que esteja obrigado;  



 

 

 

32 

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, 

rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1° desta lei;  

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores 

integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° 

desta lei.  

 

Seção II 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo 

ao Erário  

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 

perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação 

dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 

notadamente:  

I -  facilitar ou concorrer por qualquer forma para a 

incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de 

bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas no art. 1º desta lei;  

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica 

privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie;  
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III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente 

despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, 

rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades 

mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades 

legais e regulamentares aplicáveis à espécie;  

IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 

integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º 

desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço 

inferior ao de mercado;  

V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem 

ou serviço por preço superior ao de mercado;  

VI - realizar operação financeira sem observância das normas 

legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;  

VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a 

observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 

espécie;  

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 

indevidamente;  

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento;  

X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, 

bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;  

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas 

pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;  
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XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se 

enriqueça ilicitamente;  

XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 

propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no 

art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados 

ou terceiros contratados por essas entidades.  

 

Seção III 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os 

Princípios da Administração Pública  

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão 

que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 

lealdade às instituições, e notadamente:  

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 

diverso daquele previsto, na regra de competência;  

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;  

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão 

das atribuições e que deva permanecer em segredo;  

IV - negar publicidade aos atos oficiais;  

V - frustrar a licitude de concurso público;  

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;  
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VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 

terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política 

ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.  

 

� Da Lei  6.677 de 26 de setembro de 1994 - Dispõe sobre o Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, das Autarquias e 

das Fundações Públicas Estaduais. 

 

TÍTULO IV 

Do Regime Disciplinar 

CAPÍTULO I 

Dos Deveres 

Art. 175 - São deveres do servidor: 

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do 

cargo; 

II - ser leal às instituições a que servir; 

III - observar as normas legais e regulamentares; 

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; 

V - atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações 

requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
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b) aos requerimentos de certidão para defesa de 

direito ou esclarecimento de situações de interesse 

pessoal; 

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública e 

do Estado.  

VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do 

cargo; 

VII - zelar pela economia de material e pela conservação 

do patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assuntos de natureza 

confidencial a que esteja obrigado em razão do 

cargo; 

IX - manter conduta compatível com a moralidade 

administrativa; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço, inclusive 

comparecendo à repartição em horário 

extraordinário, quando convocado; 

XI - tratar com urbanidade as pessoas; 

XII - representar contra ilegalidade ou abuso de poder. 
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Parágrafo único - A representação de que trata o inciso XII 

será encaminhada pela via hierárquica e obrigatoriamente apreciada 

pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, 

assegurando-se ao representado o direito de defesa. 

CAPÍTULO II 

DAS PROIBIÇÕES 

Art. 176 - Ao servidor é proibido: 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 

prévia autorização do chefe imediato; 

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade 

competente, qualquer documento ou objeto da 

repartição; 

III - recusar fé a documento público; 

IV - opor resistência injustificada à tramitação de 

processo ou exceção do serviço; 

V - promover manifestação de apoio ou desapreço, no 

recinto da repartição; 

VI - referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às 

autoridades públicas ou aos atos do poder público, 

mediante manifestação escrita ou oral, podendo, 

porém, criticar ato do poder público, do ponto de 
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vista doutrinário ou da organização do serviço, em 

trabalho assinado; 

VII - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos 

casos previstos em lei, o desempenho de atribuição 

que seja de sua responsabilidade ou da de seu 

subordinado; 

VIII - constranger outro servidor no sentido de filiação a 

associação profissional ou sindical, ou a partido 

político; 

IX - manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, 

companheiro ou parente até segundo grau civil; 

X - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de 

outrem, em detrimento da dignidade da função 

pública; 

XI - transacionar com o Estado, quando participar de 

gerência ou administração de empresa privada, de 

sociedade civil, ou exercer comércio; 

XII - atuar, como procurador ou intermediário, junto a 

repartições públicas, salvo quando se tratar de 

percepção de remuneração, benefícios 

previdenciários ou assistenciais de parentes até 

segundo grau e de cônjuge ou companheiro; 
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XIII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de 

qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 

XIV - aceitar representação, comissão, emprego ou pensão 

de Estado estrangeiro, sem licença da autoridade 

competente; 

XV - praticar usura sobre qualquer de suas formas; 

XVI - proceder de forma desidiosa; 

XVII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 

em serviços ou atividades particulares; 

XVIII -  cometer a outro servidor atribuições estranhas às do 

cargo que ocupa, exceto em situações de emergência 

e transitórias; 

XIX - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis 

com as atribuições do cargo ou função e com o 

horário de trabalho. 

 

TERCEIRA PARTE 

 
 

1.  Código de Ética Profissional 

Muitas diretrizes de caráter ético estão disponíveis no mundo 

profissional, podendo ser identificadas como credos, cartas de valores, enunciados de 

princípios e códigos de ética ou conduta. 
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Foram lidos diversos códigos emitidos para profissionais, empresas, a 

exemplo: Código de Ética Comercial da Gates do Brasil Indústria e Comércio Ltda., 

Credo da Johnson & Johnson e o do Vale do Rio Doce, Código de Ética Profissional 

dos Contabilistas, Advogados, Administradores, Engenheiros de Software, o Código de 

Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal , além das normas e procedimento 

do Auditor Público do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, dos Auditores 

Independentes, dos Auditores Interno e dos Peritos Contábeis . 

Observou-se que apesar de serem normas expedidas para profissionais 

diferentes, guardam na sua essência, postulados básicos da ética como: 

comprometimento técnico-profissional, independência profissional, sigilo e discrição, 

integridade pessoal, imparcialidade, lealdade à classe e aos colegas de profissão, zelo, 

diligência, honestidade, solidariedade. 

O mais clássico dos códigos de ética ocidentais é constituído pelos 

Dez Mandamentos judaico-cristãos. Na atualidade, o “Teste Quádruplo do Rotary 

Internacional”, pode ser apontado como um exemplo dos mais resumidos:  

1. É VERDADE? 

2. É JUSTO para todos os interessados?   

3. Promoverá a BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para todos os interessados? 

O conteúdo de um código pode ater-se a enunciados gerais e 

resumidos ou a regras específicas e muito extensas. O Código de Ética dos Contabilistas 

é um bom exemplo de documento bastante detalhado. Já o Código de Ética da Columbia 

Gas System Service Corporation pode exemplificar um texto sucinto e  objetivo.25 Nele, 

nenhum empregado deve: 

                                                           
25 LISBOA, Lázaro Plácido (Coord.). Ética Geral e Profissional em Contabilidade, São Paulo: Atlas S.A, 

1996. págs. 60/61. 



 

 

 

41 

1.  Aceitar qualquer pagamento ou presente direto ou indireto para fazer 

negócios no interesse da companhia. 

2. Pleitear reembolso por despesas que não podem ser plenamente 

documentadas e verificadas como despesa legítima do negócio. 

3. Fazer uso dos equipamentos da companhia ou facilidades para fins 

pessoais. 

4. Dar a conhecimento informação confidencial de computador ou 

outros arquivos para qualquer pessoa não autorizada a recebê-la. 

5. Ter interesse em negócio ou organização que possa comprometer o 

exercício independente do julgamento, para o melhor interesse da 

Columbia. 

 

A  multinacional Johnson & Johnson estabeleceu as regras de conduta 

moral para sua organização através de um credo, o qual fornece um conjunto de 

princípios e crenças que orientam os empregados em todas as decisões importantes.  

NOSSO CREDO 

(JOHNSON & JOHNSON)  

Cremos que nossa primeira responsabilidade é com os médicos, 

enfermeiras e pacientes, para com as mães e os pais e com todos os que 

utilizam nossos produtos e serviços. Para atender a suas necessidades, 

tudo o que fazemos deve ser da mais alta qualidade. 

Devemos lutar constantemente para reduzir nossos custos a fim 

de manter preços razoáveis. Os pedidos dos clientes devem ser atendidos 

prontamente e com precisão. Nossos fornecedores e distribuidores devem 

ter a oportunidade de obter um lucro justo. 
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Somos responsáveis pelos nossos empregados, homens e 

mulheres que trabalham conosco em todo o mundo. Cada um deve ser 

visto como um indivíduo. Devemos respeitar sua dignidade e respeitar 

seus méritos. Eles devem sentir-se seguros em seus empregos. O salário 

deve ser justo e adequado e as condições de trabalho devem ser limpas, 

organizadas e seguras. Devemos preocupar-nos com formas de ajudar 

nossos empregados a cumprir as suas responsabilidades para com suas 

famílias. 

Os empregados devem sentir-se livres para dar sugestões e fazer 

reclamações. Deve haver igualdade de oportunidade para o emprego, 

desenvolvimento e promoção dos qualificados. Devemos oferecer uma 

administração competente, e suas ações devem ser justas e éticas. 

Somos responsáveis pelas comunidades onde vivemos e 

trabalhamos, e pela comunidade mundial também. Devemos ser bons 

cidadãos - dar apoio aos bons trabalhos e obras assistenciais e pagar 

nossa cota justa de impostos. Devemos encorajar o aperfeiçoamento 

cívico e uma saúde e educação melhores. Devemos manter em boa 

ordem a propriedade que temos o privilégio de utilizar, protegendo o 

meio ambiente e os recursos naturais. 

Nossa responsabilidade final é para com nossos acionistas. Os 

negócios devem ter um lucro sólido. Devemos tentar novas idéias. A 

pesquisa deve ser contínua, programas inovadores devem ser 

desenvolvidos e os erros devem ser assumidos. Equipamentos novos 

devem ser comparados, novas instalações devem ser oferecidas e novos 

produtos devem ser lançados. 
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Devem ser criadas reservas para épocas adversas. Ao operarmos 

segundo esses princípios, os acionistas devem ter um retorno justo. 

É bom que os funcionários que interagem mais freqüentemente 

com pessoas de fora da companhia e que mais provavelmente tomarão as 

decisões, deveriam assinar declarações de que leram e cumprirão as 

políticas de ética da empresa. (NASH, 1993, p.39) 

Segundo a equipe da FIPECAFI “Um Código de Ética pode ser 

entendido como uma relação de práticas de comportamento que se espera sejam 

observadas no exercício da profissão. As normas do Código de Ética visam ao bem-

estar da sociedade, de forma a assegurar a lisura de procedimentos de seus membros 

dentro e fora da instituição.  

Apesar do Código de Ética profissional servir para coibir procedimentos 

antiéticos, este não é seu principal  objetivo. Seu objetivo primordial é expressar e 

encorajar o sentido de justiça e decência em cada membro do grupo organizado”. 26 

O Instituo Ethos dá a sua ajuda quando lembra que “é imperativo que 

o Código de Ética não seja uma mera promessa ou um documento publicitário da 

organização. Trata-se de uma espécie de mapa de valores e princípios, conduzindo a 

empresa ao cenário de onde existem regras significativas de cidadania, eficiência de 

gestão, honestidade no uso dos recursos e respeito no tratamento com os seus vários 

interlocutores. 

A ênfase dada à honestidade e à ética pressupõe, a priori, 

produtividade, eficácia dos serviços, qualidade de atendimento, eficiência 

                                                           
26 Equipe da FIPECAF,  Ética Geral e Profissional em Contabilidade, págs. 58/59. 
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administrativa, conformidade com a lei, além do respeito básico aos direitos 

humanos”.27 

Um Código de Ética formal é muito importante para qualquer tipo de 

organização e para os profissionais que nela trabalham, pois nele é unificado e 

sistematizado um conjunto de princípios, normas e procedimentos que se espera sejam 

observados por todos no desenvolvimento de suas atividades. 

A observação de Avelar Vasconcelos, diretor de comunicação e 

serviços de marketing da Nestlé Brasil, sobre o Código de Ética para o Profissional de 

Marketing,  resume a importância desse documento “As leis contidas no código são tão 

difusas quanto a moral que está presente na mente de todo cidadão, mas no dia-a-dia 

acaba sendo esquecida. À medida que essas normas passam para o papel, elas 

começam a atuar como um despertador, que fará o profissional relembrar antigos 

conceitos”28 . 

Qualquer sociedade organizada necessita de um conjunto de “regras 

de convivência”.  Os servidores públicos formam uma comunidade e como tal, possuem 

padrões próprios de comportamento. A partir destes padrões, criaram-se normas de 

conduta formais, que foram transformados na Lei 6.677/94 - Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado da Bahia. Os agentes fiscais como membros desta sociedade 

são regidos por esta lei e também por regras informais, que observadas diariamente, 

interiorizam-se, formando uma espécie de hábito na maioria desses profissionais.  

As organizações, assim como as pessoas, têm características próprias, 

por isso cada grupo ocupacional deve ter seu Código de Ética, servindo os demais 

apenas como referência. 

                                                           
27 Instituo Ethos de Empresas e Responsabilidade Social,  Formulação e Implantação de Código de Ética 
em Empresas -  “Reflexões e Sugestões” - site:www.ethos.org.br 
28 Revista Marketing, n. 317, junho/99, reportagem: Os 20 mandamentos  de Anna Gabriela Araújo. 
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2. Códigos de Ética de Grupo Fisco no Brasil 

 
 

Com o intuito de verificar a existência de códigos de ética formais 

específicos para o Grupo Fisco no Brasil, realizou-se uma pesquisa, via e-mail, junto à 

Secretaria da Receita Federal e em vinte e cinco Secretarias de Fazenda Estaduais. A 

Receita Federal  respondeu não possuir Código de Ética para o Grupo Fisco. Com 

relação às Secretarias de Fazenda Estaduais apenas dez responderam, e destas, somente 

a do Distrito Federal e a do Rio de Janeiro comunicaram possuir Código de Ética e a do 

Ceará, um projeto. 

As normas de conduta disciplinadas no Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis do Estado da Bahia, por ser este o guia de conduta mais próximo dos 

fiscais, foram confrontadas com as dos códigos de ética dos Servidores da Carreira de 

Auditoria Tributária do Distrito Federal e a dos Fiscais  de Rendas do Rio de Janeiro.  

Abaixo são relacionadas algumas regras de conduta específicas para 

agentes fiscais encontradas nestes Códigos de Ética que não são abordadas no Estatuto 

dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia: 

Na Lei 845 de 30/12/94, que instituiu o Código de Ética dos 

Servidores da Carreira Auditoria Tributária do Distrito Federal, encontram-se as 

seguintes  determinações: 

1 - aplicar a legislação em vigor, em todos os seus termos, sem deixar-se 

intimidar por tráfico de influência de qualquer ordem; 

2 - evitar críticas à legislação tributária ou a procedimentos fiscais, quando em 

presença de contribuinte; 

3 - prestar orientação aos que solicitarem, em matéria de sua competência, 

mormente aos contribuintes e às autoridades públicas; 
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4 - zelar pela boa imagem das instituições, sem prejuízo da dignidade do seu 

pensamento crítico; 

5 - relacionar-se com cordialidade e presteza com as autoridades superiores e 

com os contribuintes, mantendo a dignidade e a independência profissional, e zelando 

pelas prerrogativas a que tem direito; 

6 - assessorar, orientar e prestar apoio aos colegas, quando solicitado ou quando 

presenciar qualquer forma de embaraço ao desempenho das funções do Fisco; 

7 - julgar-se impedido quando suas tarefas envolvem estabelecimento ou 

entidade cujos sócios titulares, acionistas majoritários, administradores, presidentes ou 

diretores sejam seus parentes, consangüíneos ou afins, ascendentes ou descendentes, em 

qualquer grau, ou, ainda, amigos íntimos ou inimigos; 

8 - cumprir os prazos legais a que esteja subordinado; 

9 - respeitar a autoria de iniciativas, trabalhos ou soluções de problemas 

apresentados por colegas; 

10 - indenizar prejuízos que causar no exercício profissional, salvo na hipótese 

de superveniência causal ou ausência de culpa; 

11 – não permitir atividade mercantil na repartição, dela participar ou com ela 

transigir; 

12 – não indicar ou insinuar nome de advogado ou contador, ou de qualquer 

outro profissional, para contribuinte que esteja sendo fiscalizado; 

13 - não reter abusivamente livros e documentos arrecadados ou processos que 

lhe tenham sido entregues para exame ou informação; 

14 - não patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

administração fazendária, valendo-se da qualidade de agente fiscal; 
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15 – não permitir que pessoas desautorizadas preparem ou assinem documentos 

de sua competência; 

16 – não emitir termo de conclusão fiscal, especificando procedimento que não 

tenho realizado; 

17 – não participar de gerência ou administração de empresa privada, de 

sociedade civil de fins lucrativos, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de 

acionista, cotista ou comandatário; 

18 – não praticar autuação ou denúncia dolosa; 

19 – não extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que 

detenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente; 

20 - não apor visto dolosamente em livros ou documentos fiscais; 

21 – não utilizar da condição de agente do Fisco para alterar, indevidamente, o 

curso da ação fiscal e do andamento do processo tributário. 

 

A Lei Complementar 69/90, títulos IV  e V, que dispõem sobre o 

Código de Ética do Fiscal de Renda da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do 

Rio de Janeiro, apresentam as seguintes prescrições que não estão contidas no Estatuto 

dos Servidores Públicos da Bahia: 

1 - apresentar-se, esteja ou não no exercício de suas funções, de forma 

condizente com o cargo que exerce, tanto no aspecto de apresentação pessoal, como na 

conduta moderada, onde os seus atos, expressões, forma de comunicação e 

comportamento demonstrem equilíbrio, sobriedade e discrição; 

2 -  zelar pelo bom nome de sua associação de classe e do seu sindicato, fazendo 

elevar seu conceito perante a sociedade;  
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3 - não provocar ou sugerir publicidade que resulte em dano à imagem da 

Secretaria de Estado de Fazenda ou da classe, isolada ou cumulativamente; 

4 - não se identificar como Fiscal de Rendas fora de suas atribuições funcionais 

para fins de se utilizar das prerrogativas do cargo; 

5 - não fomentar intriga ou discórdia entre os colegas da classe ou entre estes e a 

administração fazendária; 

6 - não permitir que terceiro ingresse nas dependências da Secretaria de Estado 

de Fazenda com risco da segurança ou perda de sigilo; 

7 - atender a todos os chamamentos que envolvam pesquisas, estudos e análises, 

com vista ao aperfeiçoamento de seus conhecimentos de legislação e da política 

tributária do Estado; 

8 - aperfeiçoar-se por seus meios e por aqueles que o Estado propiciar, no 

sentido de se adequar às constantes mutações que ocorram nas funções que exerce e 

esmerar-se nos contatos com autoridades, diretos ou não, com contribuintes e público 

em geral; 

9 - desde que haja vinculação, de qualquer espécie, ou seja interessado cônjuge, 

parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou na colateral, até o 3º grau, o Fiscal de 

Rendas ficará impedido de:  

a) exercer suas funções em procedimento fiscal ou processo administrativo-

tributário; 

b) participar de comissão ou banca de concurso; 

c) intervir no julgamento e votar sobre organização de lista de promoção; 

Os exemplos acima elencados demostram que o Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis da Bahia, por não ter o foco no Grupo Fisco, apenas delinea 

macro condutas para todos os funcionários públicos do Estado. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se organizamos nossa vida externamente, mas 
ignoramos sua dimensão interior, é inevitável que 
cresçam as dúvidas, ansiedades e outras aflições, e 

a felicidade nos escape. Porque, ao contrário da 
disciplina física, a verdadeira disciplina interior – 

ou disciplina espiritual – não se consegue por 
imposição, mas somente através do esforço 

voluntário e deliberado. Em outras palavras, agir 
eticamente não é uma mera obediência a leis e 

preceitos”. 
 

Dalai Lama 
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CAPÍTULO III – PERFIL ÉTICO DOS AGENTES FISCAIS 

 

1.   Considerações Sobre o Resultado da Pesquisa Empírica 

 

O questionário aplicado abordou questões gerais sobre ética, sobre 

Código de Ética e padrões de comportamento como: receber presentes, posturas perante 

contribuintes, colegas e organização. A ênfase foi dada a problemas éticos do cotidiano 

profissional e a necessidade de um Código de Ética. Foram elaboradas perguntas abertas 

para que fossem coletadas opiniões sobre a matéria. Os depoentes não foram identificados 

para que pudessem se expressar sem constrangimento. As respostas foram tabuladas e, em 

seguida, elaborados gráficos para melhor visualização.  

 

1.1. Perfil dos Depoentes  

 

O perfil dos depoentes apresentados pela pesquisa revelou que os agentes 

fiscais  têm nível superior, com no mínimo 5 anos de trabalho na Secretaria, tendo a grande 

maioria experiência  em serviços internos e externos, muitos dos quais exercem cargo de 

gestão, estando desta forma em condições de fornecer bons comentários e pontos de vista. 

A amostra foi formada por 69% de agentes fiscais do sexo masculino e 

31% do feminino. Por coincidência metade dos depoentes estão na faixa de idade entre 30  

e 40 anos e o restante entre 41 e 50 anos, a maioria é  casado, 50% têm mais de dois filhos 

e 63% são católicos, porém apenas 13% se relacionam bem com sua religião. Todos já 

tiveram experiência em serviços externos, 75% em serviços internos e 25% ocupam, 

atualmente, cargo de chefia. 
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1.2. Questões Gerais Sobre Ética  

 

A formação ética de um indivíduo inicia-se na infância. Por ser esse o 

momento mais fértil para o aprendizado, a educação familiar é a base de transmissão dos 

princípios morais da sociedade. Esta teoria é comprovada através das respostas da maioria 

dos agentes fiscais que, a exemplo de seus pais e de acordo com os princípios morais, 

acreditam que é importante agir eticamente, especialmente perante o contribuinte, colega e 

a  SEFAZ. 

Como resultado de pesquisa relatada por Raymond Baumhart, em seu 

livro “Ética em Negócios”, tem-se que “Uma grande razão para uma diferença ética entre 

a vida privada e a vida profissional é a dessemelhança entre os propósitos familiares e os 

comerciais, entre os objetivos do lar e os do escritório. As decisões no escritório são 

objetivas, racionais, impessoais. No lar, as decisões são emocionais, pessoais. No entanto, 

a maioria dos nossos depoentes afirma ter um padrão único de comportamento em casa e 

no trabalho “ Não existe indivíduo meio ético. Ou ele é ou não é.  A ética deve ser exercida 

por inteiro”29. 

O individualismo extremo, muitas vezes associado à falta de ética 

pessoal, tem levado alguns profissionais a defender seus interesses particulares acima dos 

interesses das organizações em que trabalham. Esta idéia é fortalecida pelos depoentes que 

julgam que a falta de uma formação familiar e a supremacia de interesses pessoais são as 

principais razões dos agentes fiscais adotarem práticas não-éticas.  

A maioria dos pesquisados acredita que sanções promovam ações 

éticas. Sanções desencorajam os transgressores, na medida em que tornam mais fácil 

                                                           
29 Depoimento transcrito de um questionário. 
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surpreender e punir o comportamento não-ético. Entretanto, Vázquez afirma que “... 

compete à moral interiorizar, aderir ou rejeitar intimamente as normas.” 30 

Muitos depoentes definem “ser ético” como aquele que promove maior 

bem para a maioria das pessoas, demonstrando uma preocupação com o bem-estar social. 

Pelas respostas de seus questionários, depreende-se que os depoentes 

concordam por unanimidade que a ética é importante para o Grupo Fisco “Ética é 

importante em todo grupo social. O grupo fiscal por ser mais vulnerável à corrupção, 

prepotência, arbitrariedade etc., necessita de padrões éticos mais rígidos”. 

 

1.3. Questões Sobre Código de Ética  

 

Os agentes fiscais acham importante que o Grupo Fisco tenha seu Código 

de Ética próprio e que este seria de fácil aceitação, pois ajudaria ao grupo a definir 

claramente os limites da conduta aceitável e elevaria o nível ético da SEFAZ- Ba. 

Justificam suas respostas alegando que um Código de Ética para o Grupo Fisco viria para:  

nortear conduta, padronizar procedimentos, criar referencial, delinear a imagem da 

organização perante à sociedade, traçar linha de conduta e esclarecer níveis de conduta 

profissional.  

A grande maioria admite não conhecer as normas de conduta existentes 

na SEFAZ, afirmando que estas normas não existem, ou que se existem, não são 

divulgadas. Poucos dizem conhecer o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, 

documento que estabelece normas de conduta geral, as quais os funcionários da SEFAZ 

devem submeter-se. 

 

 

                                                           
30 Vázquez, Adolfo Sánchez. Ética:  20.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, pág. 185.  
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1.4. Questões Práticas Sobre Ética 

 

Todos concordam que o agente fiscal deve se vestir de forma sóbria  e 

adequada à sua função: “não devem estar amarrotados, espalhafatosos, excessivamente 

sensuais”; “na atividade que exercemos há contribuintes de toda natureza, sendo 

empresas de grande porte o traje não pode ser o mesmo que aquele que usaremos em 

visita a microempresas, até porque esses se sentiriam  constrangidos”. 

Quanto à situação de proposta de redução indevida de impostos solicitada 

pelo contribuinte, muitos são incisivos em suas respostas, como por exemplo: “deve-se 

recusar categoricamente, demonstrando claramente que sua atividade é vinculada e só a 

lei poderá atender tal proposta”; “ deve-se recusar explicando o seu papel e sua missão”; 

“uma redução pequena, para que o contribuinte possa pagar o auto, eu aceito. Mas se for 

para se locupletar, não aceito”; “estudaria a posição do contribuinte e a depender da sua 

atividade levaria a proposta para o Departamento próprio da SEFAZ”, ou ainda,  

“proporia a redução da multa pelo termo de intimação para pagamento”.  

A grande maioria diz não ser correto receber presentes, gratificações e 

abatimentos, pois:  “podem levar a uma aproximação afetiva, o que levaria a uma espera 

de tratamento recíproco por parte de quem dá e pode levar a um comportamento 

irracional por parte do profissional do Grupo Fisco que pode passar a agir de forma 

diferenciada para com aqueles que o presenteiam, o que pode ocorrer de forma consciente 

ou não”; “tais benefícios no futuro poderão gerar constrangimentos ao autuar o 

contribuinte”; “tira-lhe a independência”; “expõe a categoria ao ridículo” ou ainda “é 

antiético”. Os outros não vêem problemas, desde que: “não seja em retribuição ao perdão 

de impostos e que o valor não ultrapasse um limite”; “ que sejam brindes tipo agenda, 
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calendário, folhinha etc.,  oferecidos a várias pessoas ao mesmo tempo e em épocas 

especiais”. 

Todos entendem que primeiro devem respeito às previsões legais e em 

seguida às ordens dos superiores. Se essas ordens contrariam as previsões legais entendem 

que o profissional do fisco, deve ser irredutível, negando-se a obedecer-lhes, pois devem 

agir com independência  e de acordo com as normas legais. Recomenda um participante, 

que ao receber ordens contrárias à legislação para beneficiar alguém devem os agentes 

fiscais “pedir por escrito, pois os cargos de confiança passam e o cargo de auditor é 

definitivo; as palavras dos dirigentes quase sempre têm vida curta, desmentem-se quase 

que constantemente, não têm palavra fixa e variam com o interesse”. 

75% dos depoentes acham que devem agir de forma cooperativa com os 

colegas, 69% de forma justa e 56% com respeito. Não houve negação dessas premissas, de 

onde se deduz que existe um senso comum de cooperação, respeito e justiça entre os 

agentes. 

94% dos participantes escolheram a alternativa “independência” como o 

fator mais importante no exercício das suas atividades, seguida da “rapidez” e por fim, o 

item de não usar meios coercitivos, o que revela uma grande preocupação com a 

autonomia no desempenho de suas funções. 
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CONCLUSÃO  

 
Os constantes escândalos, divulgados pela mídia envolvendo o poder 

público, trazem à tona a falta de uma boa formação ética em alguns “homens públicos”. 

Essas atitudes praticadas por indivíduos que se utilizam da impunidade para alcançar  

objetivos pessoais abalam a imagem dos servidores públicos como um todo e provocam a 

perda da credibilidade nos Organismos Governamentais. 

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia nas últimas décadas vem 

construindo uma imagem mais positiva junto à população baiana, mostrando cada vez mais 

competência e seriedade naquilo que faz. No entanto, por lidar diariamente com vultosas 

quantias, fruto da arrecadação dos impostos estaduais, fiscalizados e arrecadados pelos 

servidores do Grupo Fisco, necessária se faz, a  criação de mecanismos que inibam ações 

antiéticas. É fundamental se ter em mente que a ética mesmo sendo intrínseca a cada ser 

humano, pode ser incentivada através de um ambiente propício, no qual estejam 

claramente definidas as expectativas de conduta de cada um.  

Os autores desta dissertação, como funcionários públicos e ocupantes do  

cargo de Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, escolheram como 

tema para esta monografia “Ética  SEFAZ - Código de Ética para o Grupo Fisco”, pois 

acreditam que um Código de Ética específico e amplamente divulgado para toda 

sociedade, além de servir como um guia à ação moral praticada pelos membros do Grupo 

Fisco, também aumentaria a credibilidade da SEFAZ junto aos contribuintes, uma vez que 

tornando públicas as práticas de conduta ética exigidas, a própria sociedade zelaria pela sua 

fiel observância.  

A participação da sociedade no estabelecimento de normas de conduta 

moral é de fundamental importância, uma vez que condutas antiéticas são estabelecidas, 
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muitas vezes, como fruto de uma parceria entre membros da comunidade, cujo interesse 

pessoal suplanta sua formação ética e aqueles que por exercerem cargos públicos 

encontram facilidades e deixam-se levar pelo inebriante apelo monetário. A atual 

sensibilização da sociedade frente aos aspectos morais demonstra ser este um bom 

momento para a implantação de um pacto ético fisco/sociedade. 

Vale salientar que um agente fiscal é um cidadão que assumiu a 

responsabilidade de prestar serviços ao Estado e à Secretaria da Fazenda da Bahia, com 

vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos.  Como tal, deve 

exercer seu cargo com inteira liberdade, obedecendo à legislação e desenvolvendo seu 

trabalho com ética profissional, não só perante a administração da organização, como 

também diante de contribuintes, colegas, sindicato e a sociedade como um todo. 

Diariamente esses agentes se deparam com situações nas quais eles têm 

que enfrentar dilemas éticos que põem à prova seus valores e princípios morais, deles 

exigindo uma sólida formação moral e preparo psicológico. No seu dia-a-dia, defrontam-se 

com  circunstâncias onde o certo e o errado separam-se por uma linha tênue e que em 

alguns momentos podem até confundir-se, pois o que é certo para um, pode parecer errado 

para outro. Nestes momentos, normas de conduta consensuais e consolidadas que clareiem 

as interpretações do certo e do errado ou do que se deve e pode fazer são além de úteis, 

extremamente necessárias. 

Os resultados das pesquisas documental e empírica ratificam a  teoria de 

que o Grupo Ocupacional Fisco necessita de um Código de Ética formal. Pode-se deduzir 

através das pesquisas desenvolvidas nesta dissertação que: 

• as legislações estadual e federal, relativas à conduta ética do Grupo Ocupacional Fisco, 

demonstraram que não existe um Código de Ética formal para este grupo. O fisco pode 

valer-se, tão somente, de normas de conduta ética gerais emitidas para os Servidores 
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Públicos Civis do Estado da Bahia, de princípios constitucionais e de dispositivos, 

escassos e dispersos na Constituição do Estado da Bahia, no Código Tributário 

Nacional, no Código Penal e na Lei Federal 8.429 de 02/06/92; 

• o comparativo entre o Estatuto do Servidor Público Civil da Bahia e os Códigos de 

Ética dos Servidores da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal e do Fiscal 

de Renda da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro mostrou que o Estatuto apenas 

delinea regras gerais, pois rege toda pessoa legalmente investida em cargo público e 

não especificamente um grupo ocupacional; 

• há uma aprovação geral, dentre os servidores pesquisados, sobre a elaboração de um 

Código de Ética formal para o Grupo Fisco e a necessidade de sua ampla divulgação. 

Um Código de Ética não pode ser um mero documento disciplinar. A sua 

simples divulgação não é suficiente para garantir que este será seguido. É importante 

ressaltar que o processo de elaboração e implantação deve ser lento, cauteloso e 

transparente, com a participação de todos os membros do grupo social, quer seja a 

administração pública, o Grupo Fisco, o sindicato e a sociedade. 

Diante disto, espera-se que este trabalho sirva de incentivo para que a 

Administração propicie a elaboração do Código de Ética do Grupo Ocupacional Fisco, 

onde se buscaria exercitar a ética e a consciência profissional sobre padrões de conduta dos 

agentes fiscais.  

Num mundo impregnado de valores contraditórios, a prática da ética 

semeada desde a infância em cada ser humano deve ser constantemente regada para que se 

possa perpetuar.  Um Código de Ética para o Grupo Fisco é o oxigênio necessário para que 

as raízes da conduta moral continuem a crescer fortes e sólidas. 

Ética  Sefaz. 
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QUESTIONÁRIO 
 

Prezado(a) colega, 
 
Estamos realizando uma monografia de encerramento do curso de pós-graduação em 
Auditoria Contábil-Fiscal. 
Nosso  tema versa sobre ética e Código de Ética. Para tanto, solicitamos sua 
colaboração em responder este questionário para que tenhamos subsídio no 
desenvolvimento de nossa pesquisa. 
Sua resposta é de fundamental importância, sem a qual nada poderá ser feito. 
Obrigado. 
Liane Sampaio, Otávio Carvalho, Sandra Noya 
 
I. INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
1) Idade 
 
a) Menos de 30 anos  (     ) 
b) Entre 30 e 40  anos  (     ) 
c) Entre 41 e 50 anos  (     ) 
d) Acima de 50 anos  (     ) 
 
2) Sexo 
 
a) Masculino   (     ) 
b) Feminino   (     ) 
 
3) Estado civil 
 
a) Casado   (     ) 
b) Solteiro   (     ) 
c) Outro   (     ) 
 
4) Quantos dependentes? 
 
a) nenhum   (     ) 
b) um    (     ) 
c) dois    (     ) 
d) mais de dois  (     ) 
 
5) Tem formação religiosa? 
 
a) Não                  (     ) 
b) Sim                  (     ) Qual e como se relaciona com ela? _______________________ 
______________________________________________________________________ 
 
6) Você ingressou na SEFAZ através de concurso público? 
 
a) Não    (     ) 
b) Sim    (     ) 
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7) Você já trabalhou em serviços internos?  Por quanto tempo? 
 
a) Não    (     ) 
b) Sim    (     ) 
 
8) Você já trabalhou em serviços externos?  Por quanto tempo? 
 
a) Não    (     ) 
b) Sim    (     ) 
 
9) Atualmente você trabalha em serviços internos ou externos? Na Capital ou no 
Interior? 
 
a) Internos (     )         Capital (     ) 
b) Externos (     )         Interior (     ) 
 
10) Atualmente você exerce cargo de chefia? 
 
a) Não    (     ) 
b) Sim    (     ) 
 
II. PERGUNTAS SOBRE ÉTICA 
 
11) O que entende por ético? 
 
a) O que meus sentimentos me dizem estar certo  (     ) 
b) O que está de acordo com as minhas convicções  (     ) 
c) O que promove maior bem para a maioria das pessoas (     ) 
d) Comportamento tradicional da nossa sociedade   (     ) 
e) O que corresponde ao meu interesse pessoal    (     ) 
f) Aproximadamente o mesmo que legal   (     ) 
g) O que mais contribui para a liberdade pessoal  (     ) 
h) O que eu quero numa situação determinada  (     ) 
i) Outro (     ) 
 
12) Qual é, em sua opinião, o motivo mais importante para atuar eticamente no seu 
trabalho? 
 
a) Princípios morais      (     ) 
b) Medo de sanções      (     ) 
c) Convicções religiosas     (     ) 
d) Convenções sociais     (     ) 
e) Outro (      ) 
 
13) Em sua opinião, quem teve a mais importante influência  no fato de você atuar 
eticamente no seu  trabalho? 
 
a) Pai e/ou mãe      (     ) 
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b) Patrão       (     ) 
c) Professor       (     ) 
d) Religiosos       (     ) 
e) Esposa       (     ) 
f) Outro (      ) 
 
14) Em sua opinião, quais as razões que levariam um agente do fisco a adotar práticas 
não-éticas em sua conduta profissional? 
 
a) falta de uma formação familiar    (     ) 
b) ausência de respeito ao próximo    (     ) 
c) necessidade materiais não atendidas   (     ) 
d) necessidade de exercer o poder    (     ) 
e) pressões de superiores hierárquicos   (     ) 
f) cultura organizacional     (     ) 
g) supremacia dos interesses pessoais   (     ) 
e) fragilidade da conduta ética do corpo diretivo  (     ) 
f) em nenhuma situação     (     ) 
g) Outro (      ) 
 
 
15) Você já agiu de forma a se sentir antiético perante: 
 
a) O contribuinte  Sim (      )  Não (     ) 
b) O colega   Sim (      )  Não (     ) 
c) A SEFAZ   Sim (      )  Não (     ) 
 
16) Sanções externas promovem ações éticas? 
 
a) Não  (     ) 
b) Sim  (     ) Por que?__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
17) Você concorda que o ser humano tem dois padrões éticos, um que ele aplica às suas 
atividades profissionais e outro que ele aplica à sua vida privada? 
 
a) Não  (     ) 
b) Sim  (     ) Por que?__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
18) Em sua opinião, por que a ética é importante para o Grupo Fisco? 
 
 
III. PERGUNTAS SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 
 
 
19) Você conhece as normas de conduta moral existente na SEFAZ-Ba? 
 
a) Sim  (       ) 
b) Não  (       )  Por que? 
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20) Você acha que as normas de conduta existentes na SEFAZ-Ba são suficientes para 
nortear uma boa conduta ética do Grupo Fisco? 
 
a) Sim  (       ) 
b) Não  (       )  Por que? 
 
 
21) Você acha importante ter um Código de Ética para o Grupo Fisco? 
 
a) Não  (       ) 
b) Sim  (       )  Por que? 
 
 
22) Em sua opinião, o código elevaria o nível ético da SEFAZ- Ba? 
 
a) Não  (       ) 
b) Sim  (       )  Por que? 
 
 
23) Seria fácil a aceitação de um Código de Ética entre os agentes fiscais? 
 
a) Não  (       ) 
b) Sim  (       )  Por que? 
 
 
24) O código ajudaria ao Grupo Fisco definir claramente os limites da conduta 
aceitável? 
 
a) Não  (       ) 
b) Sim  (       )  De que forma? 
 
 
25)  Como você acha que o profissional do Grupo Fisco deve se vestir? 
 
 
 
26) Como ele deve se comportar com o contribuinte diante de uma proposta de redução 
de impostos? 
 
 
27) Você acha correto o profissional do Grupo Fisco receber presentes, gratificações, 
abatimentos etc.? 
28) Como ele deve se comportar diante de pressões dos seus superiores para beneficiar 
alguém? 
 
29) O profissional do Grupo Fisco deve agir com os colegas de forma: 
 
        (      )Cooperativa     (      )Justa           (      )Respeitosa 
 
Em caso negativo, explique sua resposta. 
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30) Como o profissional do fisco deve exercer suas atividades? 
 
(      )Com independência (      )Com rapidez     (      )Sem usar meios coercitivos 
 
Justifique sua resposta e acrescente novas características 
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TABULAÇÃO E GRÁFICOS 
 
1. Dados sobre o perfil dos depoentes 

   

     
1.1. Distribuição por sexo e por idade    
Sexo Freqüência %   
Feminino 5 31   
Masculino  11 69   

 16 100   
     

Idade Freqüência %   
Menos de 30 0 0   
Entre 30 e 40 8 50   
Entre 41 e 50 8 50   
Acima de 50 0 0   

 16 100   
     

     
     

1.2. Distribuição por estado civil e número de dependentes   
Estado civil Freqüência %   
Casado 11 69   
Solteiro 3 19   
Outro 2 12   
Total 16 100   

     
Dependentes Freqüência %   
Nenhum 1 6   
Um 2 13   
Dois 5 31   
Mais de dois 8 50   
Total 16 100   

     
     

     

Quadro 1.1- Sexo

31
69

%
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Quadro 1.2 - Estado civil
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%
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1.3. Distribuição por formação religiosa     
Formação Freqüência %   
Católica 10 63    
Espirita 3 19   
Batista 1 6   
Evangélica 1 6   
Nenhuma 1 6   

 16 100   
     
     

Relação Freqüência %   
Nenhuma 1 6    
Pouca 8 50   
Média 2 13   
Ótima 5 31   

 16 100   
     
     

1.4. Distribuição por tipo de experiência no serviço   
 Freqüência %   

Serviços Internos 12 75   
Serviços Externos 16 100   

     

     
     

1.5. Distribuição por tipo de serviço atual    
     
 Chefia %   

Chefia 4 25   
Não chefia 12 75   

 16 100   
     

     

Quadro 1.4
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Quadro 1.5
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2. Questões gerais sobre ética     
     

2.1. O que entende por ético?     
     

Alternativas   Freqüência  %  
O que meus sentimentos me dizem estar certo 8 29 
O que está de acordo com as minhas convicções religiosas 4 14 
O que promove maior bem para a maioria das pessoas 9 32 
Comportamento tradicional da nossa sociedade 2 7 
O que corresponde ao meu interesse pessoal 0 0 
Aproximadamente o mesmo que legal  3 11 
O que mais contribui para liberdade pessoal 0 0 
O que eu quero numa situação determinada 0 0 
Outro   2 7 

   28 100 
     
     

     
     

2.2. Qual o motivo mais importante para atuar eticamente no seu trabalho   
     

Alternativas   Freqüência  %  
Princípios morais   15 83 
Medo de sanções   1 6 
Convicções religiosas   2 11 
Convenções sociais   0 0 

   18 100 
     

Quadro 2.1
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2.3. Quem teve a mais importante influência  no fato de você atuar eticamente no seu trabalho?  
     

Alternativas   Freqüência  %  
Pai e/ou mãe   14 67 
Patrão   0 0 
Professor   2 9 
Religiosos   4 19 
Esposa   1 5 
Outro   0 0 

   21 100 
     
     

2.4 Quais as razões que levariam um agente do fisco a adotar práticas não-éticas em sua conduta  
profissional?     

Alternativas   Freqüência  %  
Falta de uma formação familiar  11 26 
Ausência de respeito ao próximo  7 17 
Necessidade materiais não atendidas  5 12 
Necessidade de exercer o poder  2 5 
Pressões de superiores hierárquicos  1 2 
Cultura organizacional   2 5 
Supremacia dos interesses pessoais  9 21 
Fragilidade da conduta ética do corpo diretivo da organização 4 10 
Em nenhuma situação   1 2 
Outro   0 0 

   42 100 
     
     

Quadro 2.2
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2.5 Você já agiu de forma a se sentir antiético perante:    

     
Alternativas Sim Não  % - Sim   % - Não  

Contribuinte/colega/SEFAZ 1 10 6 63 
Só com o colega 2 0 13 0 
Só com o contribuinte 3 0 19 0 

     
     
     

     
     

2.6 Sanções externas promovem ações éticas?   
     

Alternativas  Freqüência  %   
Não  6 38  
Sim   9 56  
Não entendeu a pergunta   1 6  
  16 100  
     

Quadro 2.4
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2.7. Você concorda que o ser humano tem dois padrões éticos, um que ele aplica às suas atividades  
profissionais e outro que ele aplica à sua vida privada?    

     
Alternativas  Freqüência  %   

Não  11 69  
Sim   5 31  
  16 100  
     
     

     
     
3.Questões sobre Código de Ética    
     
3.1. Você conhece as normas de conduta moral existente na SEFAZ-Ba?  

     
Alternativas  Freqüência  %   

Sim   2 12  
Não  14 88  
  16 100  
     

Quadro 2.6
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3.2. Você acha que as normas de conduta existentes na SEFAZ-Ba são suficientes para nortear uma  
boa conduta ética do Grupo Fisco?    

     
Alternativas  Freqüência  %   

Sim   2 12  
Não  14 88  
  16 100  
     

     
     
3.3. Você acha importante ter um Código de Ética para o Grupo Fisco?   

     
Alternativas  Freqüência  %   

Não  1 6  
Sim  15 94  
  16 100  
     

     
     
   

Quadro 3.1
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Quadro 3.2
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3.4. Em sua opinião, o código elevaria o nível ético da SEFAZ- Ba?   
     

Alternativas  Freqüência  %   
Não  2 12  
Sim   14 88  
  16 100  
     

     
     
3.5. Seria fácil a aceitação de um Código de Ética entre os agentes fiscais?  

Alternativas  Freqüência  %   
Não  3 19  
Sim   13 81  
  16 100  
     
     

     
     
3.6. O código ajudaria ao Grupo Fisco definir claramente os limites da conduta aceitável? 

Alternativas  Freqüência  %   
a) Não  3 19  
b) Sim   13 81  
  16 100  
     
     

Quadro 3.4
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Quadro 3.5
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4. Questões éticas     
     

4.1. O profissional do Grupo Fisco deve agir com os colegas de forma:   
     

Alternativas  Freqüência   
Cooperativa  12   
Justa  11   
Respeitosa  9   

     

     
 
4.2. Como o profissional do fisco deve exercer suas atividades? 

  

     
Alternativas  Freqüência   

Com independência  15   
Com rapidez  4   
Sem usar meios coercitivos  2   

     

Quadro 3.6
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Quadro 4.2
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