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RESUMO 
 
 
 
 
ESTRELA, Antonio Carlos; MENEZES, Jorge Cruz Correia de. Fiscalização tributária 
no trânsito de mercadoria: Um enfoque sob a ótica do modelo gerencial de 
administração pública. 2004. 51 f. 
 
 
Este trabalho tem como objetivo, desenvolver uma melhor compreensão acerca do 
desempenho das atividades de fiscalização tributária nas Inspetorias de Fiscalização 
de Mercadorias em Trânsito (IFMT), sob o modelo de administração pública 
gerencial, em desenvolvimento na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
(SEFAZ-BA). Para tanto, foi realizado um estudo, tomando-se por base a aplicação 
de questionário de pesquisa, tendo como público alvo os servidores fiscais em 
atividade na SEFAZ-BA. Os resultados foram tabulados e analisados de modo a 
permitir uma perfeita compreensão dos fatos, bem como elaborar considerações e 
sugestões, que possibilitem uma melhor adequação entre os procedimentos 
gerenciais de planejamento das atividades de fiscalização tributária no trânsito de 
mercadorias, e os procedimentos efetivos de execução. Assim, a noção da atividade 
de fiscalização tributária desenvolvida pelas IFMT é plenamente ajustável ao modelo 
gerencial de administração pública, requerendo apenas uma melhor adequação do 
instrumental existente (rotinas, processos e textos legais), com o objetivo de dotar as 
IFMT de mecanismos que permitam maior agilidade, celeridade e eficiência no 
desempenho das tarefas e novas demandas que lhe são atribuídas. 
 
 
Palavras-Chave: Fiscalização Tributária; Gestão Pública – Modelo Gerencial; 
Gestão Publica – Modelo Burocrático; Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 
(SEFAZ-BA). 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
ESTRELA, Antonio Carlos; MENEZES, Jorge Cruz Correia de. Fiscalization tributary 
in the merchandise transit: An approach under the optics of the managemental model 
of public administration. 2004. 52 f. 
 
 
 
This work has as objective, to develop one better understanding concerning the 
performance of the activities of fiscalization tax in the Inspectorship of Fiscalization of 
Merchandises in Transit (IFMT), under the model of managemental public 
administration, in development in the Secretariat of the Farm of the State of the Bahia 
(SEFAZ-BA). For in such a way, a study was carried through, being overcome for 
base the application of research questionnaire, having as public target the fiscal 
servers in activity in the SEFAZ-BA. The results had been tabulated and analyzed in 
order to allow a perfect understanding of the facts, as well as elaborating 
considerations and suggestions that make possible one better adequacy enter the 
managemental procedures of planning of the activities of fiscalization tax in the 
transit of merchandises, and the effective procedures of execution. Thus, the notion 
of the activity of fiscalization tax developed for the IFMT is fully adjustable to the 
managemental model of public administration, requiring only one better adequacy of 
the existing instrument (legal routines, processes and texts), with the objective to 
endow the IFMT with mechanisms that allow to greater agility, celeridade and 
efficiency in the performance of the tasks and new demands that are attributed to it. 
 
 
Key-Words: Fiscalization Tax; Public Administration - Managemental Model; 
Management Publishes - Bureaucratic Model; Secretariat of the Farm of the State of 
the Bahia (SEFAZ-BA). 
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I. INTRODUÇÃO 

 
 
 
1.1 Contexto 

No início dos anos 80, experimentou-se em todo o mundo a necessidade 

de reestruturação do ente Estado.Tal necessidade decorreu, principalmente, da 

grave crise econômica do capitalismo, bem como do processo de globalização, em 

curso. Esses acontecimentos demonstraram um tipo de Estado fragilizado e incapaz 

de prover soluções para os problemas que se apresentavam com bastante 

intensidade, e em três dimensões: social, econômica e administrativa, (ABRUCIO, 

1997). 

Dessa forma, pode-se mesmo afirmar que ocorreu, e ainda ocorre, uma 

revolução no que concerne ao modelo de administração pública, o qual não se 

mostrava capaz de transpor as dificuldades de então, de modo a melhor adequá-lo 

aos novos tempos. Como conseqüência, percebe-se a ocorrência de uma ampla 

revisão do modelo burocrático vigente, o que se traduz em reforma administrativa, 

importante requisito para uma reestruturação eficaz do Estado. 

Em se tratando do Brasil, o tema foi tratado com relevância. De acordo 

com o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira1 (1996): 

Também no Brasil ocorreu esta mudança de perspectiva. Uma das 
principais reformas às quais se dedica o Governo Fernando Henrique 
Cardoso, é a reforma da administração pública, embora esta não estivesse 
na agenda do país durante a campanha eleitoral de 1994. 

 

Assim, é deflagrada a reforma da administração pública no âmbito do 

governo federal, seguindo-se algumas experiências de reforma nos Estados 
                                                 
1 Administração pública gerencial: estratégia e estrutura para um novo Estado – Texto apresentado à Assembléia 
Geral Resumida das Nações Unidas, Nova York, abril de 1996, e ao Seminário sobre a Reforma do Estado na 
América Latina e Caribe, patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e organizado pelo 
Ministério da Administração e Reforma do Estado, Brasília, 16 e 17 de maio de 1996. 
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brasileiros. No caso da Bahia, em particular, a adequação ao novo modelo 

organizacional, com ênfase gerencial, levou o aparelho estatal a perseguir a 

eficiência, agilidade e qualidade dos serviços prestados ou postos a disposição dos 

cidadãos, em um  contexto de  ajuste fiscal, e embora ainda incipiente, um crescente 

exercício da cidadania pela sociedade, norteado pela ocorrência de  reclamos 

sociais. 

No âmbito da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-BA), a 

antiga relação fisco x contribuinte cedeu lugar à relação fisco x contribuinte-cliente. 

Neste ambiente, a atividade de fiscalização tributária experimentou novas 

demandas, bem como novos processos (modelos) de fiscalização foram implantados 

e/ou ajustados à estrutura gerencialista aplicada. 

A princípio, a atividade de fiscalização de mercadorias em trânsito, objeto 

deste estudo, era basicamente efetuada em postos fixos2, ou em unidades móveis 

de fiscalização3. Com o novo modelo de gestão adotado pela Secretaria da 

Fazenda, as Inspetorias de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (IFMT) 

passaram a desenvolver atividades, entre outras, tais como: 

a) Apuração de denúncias de sonegação fiscal, informados a 

SEFAZ-BA através de um serviço de denúncia fiscal posto à disposição dos 

cidadãos; 

b) Operações de fiscalização à estabelecimentos comerciais em 

determinada área geográfica (denominadas porta a porta) com intuito de 

aferição, controle e identificação de contribuintes funcionando em desacordo 

com a legislação tributária, (por exemplo: falta de uso de Equipamento 

                                                 
2 Postos fiscais localizados em pontos estratégicos de rodovias, portos e aeroportos. 
3 Unidades de fiscalização em veículos automotores ou por estes tracionados. 
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Emissor de Cupom Fiscal (ECF); para Transferência Eletrônica de Fundos 

(TEF); irregularidade no uso de documentos fiscais; situação cadastral, etc); 

c) Operações especiais de fiscalização a estabelecimentos de 

grande porte, em geral por quedas acentuadas de arrecadação; 

d) Processos de Vistoria/Concessão de inscrição estadual para 

funcionamento de estabelecimentos comerciais; 

e) Operações de apoio à Delegacia de Crimes Econômicos e 

Contra a Administração Pública (DECECAP) e ao Ministério Público (MP), em 

questões que envolvem principalmente, direito econômicos. 

 

Observa-se que o novo modelo gerencial implantou uma maior 

flexibilidade no processo de fiscalização tributária, quebrando um pouco a noção que 

havia de circunscrição4, e aumentando a competência das IFMT para fiscalizar 

segmentos anteriormente fiscalizados unicamente pelas Inspetorias de 

Estabelecimentos. Isto deu uma maior dimensão às IFMT, transformando-as em 

uma ferramenta mais dinâmica na fiscalização ao correto cumprimento das normas 

tributárias por parte dos contribuintes. 

A atividade de fiscalização tributária está sujeita a um sistema 

administrativo formal, de rigidez de procedimentos, legal e racional, características 

estas que se enquadram no modelo burocrático de organização. Como exposto 

anteriormente, essa atividade vem sendo modificada em seu modelo de gestão, o 

que, em tese, conduz a uma dicotomia, qual seja: tem-se a aplicação de um modelo 

de administração gerencial a um segmento que, por sua especificidade, possui 

características de adequação ao modelo burocrático. 

                                                 
4 Procedimento administrativo, na SEFAZ-BA, de delimitação da área geográfica de ação fiscal. 
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1.2  Problema 

Tem-se, portanto, a coexistência de uma estrutura de gestão moderna, 

descentralizada, com considerável celeridade nos processos, em contraposição a 

uma estrutura burocrática de execução − pela especificidade do trabalho de 

fiscalização tributária. Neste contexto, como promover a coexistência eficaz, em um 

ambiente de plena adequação de procedimentos, entre a atividade de fiscalização 

no trânsito de mercadorias e a administração fazendária sob a ótica do modelo 

gerencial, de modo a conduzir, efetivamente, a  Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia à agilidade,  eficiência e eficácia  pretendidas? 

 

1.3 Hipótese 

A atividade de fiscalização tributária desenvolvida nas IFMT é adequada 

ao modelo de administração pública gerencial, por que consegue atender  com 

celeridade, agilidade e eficiência às demandas da administração fazendária. 

 

1.4 Objetivos da Pesquisa 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

Desenvolver uma melhor compreensão acerca do desempenho da 

atividade de fiscalização tributária nas Inspetorias de Fiscalização de Mercadorias 

em Trânsito, sob o modelo de administração pública em desenvolvimento na 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 
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1.4.2 Objetivo Específico 

• Conceituar Administração Pública, apresentando alguns modelos 

(Burocrático e Gerencial), à luz do pensamento de, principalmente, 

autores como Luiz Carlos Bresser Pereira e Fernando Luiz Abrucio; 

• Contextualizar a Sefaz-BA em relação às atividades desenvolvidas 

nas IFMT’s; 

• Levantar, através de questionário de pesquisa e entrevista, a 

percepção dos funcionários do grupo fisco da Sefaz-BA, sobre as 

atividades desempenhadas nas IFMT’s; 

• Analisar as atividades desenvolvidas pelas IFMT’s, relacionando-as 

com os pressupostos do modelo gerencial de administração 

pública. 

 

1.4.3 Limites do Estudo 

                 Este estudo foi desenvolvido na Secretaria da Fazenda do Estado da 

Bahia, limitada à Inspetoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Região 

Metropolitana, IFMT-METRO. 

 

1.5 Justificativa 

No contexto apresentado, nota-se que o emprego da estrutura das IFMT 

para o atendimento às demandas surgidas com o novo modelo de administração 

pública da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, em implantação, exige um 

ajustamento por parte destas, às novas orientações, rotinas e processos. Assim, por 

estar a atividade de fiscalização tributária sujeita a procedimentos administrativos 

rígidos e formais, observa-se a necessidade de modificação e adaptações 
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importantes, não apenas no que concerne ao modus operandi que sempre 

caracterizou a fiscalização de trânsito, como também na utilização de todo o aparato 

de leis e regulamentos, de documentos e conhecimentos específicos,  apropriados a 

cada uma das novas ações desempenhadas. 

Suponha-se que, em conseqüência de um determinado trabalho 

desenvolvido por agentes fiscais das IFMT em estabelecimento comercial5, haja a 

necessidade da lavratura de Auto de Infração (AI). Por tratarem-se de prepostos 

fiscais vinculados à uma IFMT, a constituição do crédito tributário decorrente desta 

ação fiscal, através de AI próprio da fiscalização de trânsito torna-se inadequado, 

sob pena de vir a ser declarada  a nulidade ou improcedência  do procedimento de 

lançamento.  

Sendo assim, pretende-se que este trabalho, com base nos 

levantamentos e resultados encontrados na pesquisa empírica, possa servir de 

subsídios para a administração, na adequação de procedimentos das ações de 

fiscalização das IFMT, em relação ao modelo de administração pública em 

desenvolvimento na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Como por exemplo, levantamento de estoque em aberto por suspeita de entrada de mercadorias 
desacompanhadas de documentação fiscal. 
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                               II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Administração Pública 

                 A expressão Administração Pública não está bem definida pelo Direito, e 

apresenta-se, segundo Meirelles (1998), sob dois aspectos: 

Em sentido formal, é o conjunto de órgãos instituídos para consecução dos 
objetivos do Governo; em sentido material, é o conjunto das funções 
necessárias aos serviços públicos em geral; em acepção operacional, é o 
desempenho perene e sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do 
Estado ou por ele assumidos em benefício da coletividade. Numa visão 
global, a Administração é, pois, todo o aparelhamento do Estado 
preordenado à realização de serviços, visando à satisfação das 
necessidades coletivas. A Administração não pratica atos de governo; 
pratica, tão somente, atos de execução, com maior ou menor autonomia 
funcional, segundo a competência do órgão e de seus agentes. São os 
chamados atos administrativos, que, por sua variedade e importância, 
merecem estudo em capítulo especial. (MEIRELLES, 1998, p. 65, grifos do 
autor). 

 

Como nos ensina Meirelles, a expressão Administração Pública assume 

dois significados: é o conjunto dos órgãos administrativos e a atividade 

administrativa desempenhada pelos órgãos de governo, cabendo-lhe cumprir as 

finalidades determinadas pela lei. De maneira sintética, pode-se dizer que 

Administração Pública é a atividade estatal desenvolvida, segundo os limites 

tratados na lei, voltada para a execução de atos de interesse da coletividade. Atua 

sem responsabilidade constitucional ou política, mas com responsabilidade técnica e 

legal pela execução. Possui conduta baseada na hierarquia, somente dispondo de 

poder de decisão no estrito limite de sua competência executiva, sem, contudo 

exercer as opções políticas, as quais são privativas do Governo. Manifesta a sua 

atuação por meio de seus órgãos, e expressa a vontade do Estado através de seus 

agentes. 
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De acordo com Bastos (1994): 

O Estado, para que possa atingir as suas finalidades, necessita organizar-
se. Isto equivale a dizer que não pode exercer todas as suas competências 
a partir de um núcleo central. De fato, são tão variadas as suas atividades 
e tão amplo o local onde exerce o seu poder que cumpre dividir esse 
núcleo fundamental de poder numa série de células menores que guardam 
a prerrogativa de exercerem, como no organismo humano, funções 
específicas. (BASTOS, 1994, p. 64). 
 
 

Dessa forma, organiza-se a Administração Pública, através da aplicação 

das técnicas desenvolvidas pelo Direito, tais como a desconcentração, 

descentralização e delegação, adquirindo daí uma das seguintes formas: 

centralizada ou descentralizada, atualmente denominadas direta e indireta. 

No Brasil, foi adotada a forma de administração descentralizada, que se 

caracteriza pela transferência de atribuições dos órgãos centrais para os órgãos 

locais, ou para entidades administrativas. 

                                               

2.2 Modelos Administrativos de Gestão Pública 

  

2.2.1 Modelo Burocrático 

A Teoria da Burocracia, criada por Max Weber, tem origem nas 

necessidades decorrentes do crescimento e complexidade que envolveu as 

organizações, em conseqüência, principalmente, do surgimento do capitalismo 

industrial, o que passa a exigir um modelo de administração racional, que 

envolvesse todas as variáveis presentes na organização, dotando-a de uma 

estrutura lógica e formal, capaz de permitir a consecução de todos os seus objetivos 

com a máxima eficiência. 

Segundo Chiavenato (2002, p. 6, grifo do autor),  “A burocracia é uma 

forma de organização  humana  que se baseia na racionalidade, isto é, na 
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adequação dos meios aos objetivos (fins) pretendidos, a fim de garantir a máxima 

eficiência possível no alcance desses objetivos.”  

Para Maximiano (2002), em um texto de caráter explicativo, e por isso, 

talvez mais didático, assim nos diz: 

De acordo com Weber, as organizações formais modernas baseiam-se em 
leis, que as pessoas aceitam por acreditarem que são racionais, isto é, 
definidas em função do interesse das próprias pessoas e não para 
satisfazer aos caprichos arbitrários de um dirigente. As pessoas que 
integram as organizações modernas também aceitam que algumas 
pessoas representem a autoridade da lei: guardas de trânsito, juízes, 
prefeitos e gerentes. A autoridade é contrapartida da responsabilidade que 
têm essas pessoas de zelar pelo cumprimento da lei. A obediência é 
devida às leis, formalmente definidas, e às pessoas que as representam, 
que agem dentro de uma jurisdição. Qualquer sociedade, organização ou 
grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia. (MAXIMIANO, 
2002, p.134).    

 

Basicamente, ambos os autores ratificam a definição de Burocracia, 

diferem apenas no nível de explicação de cada um.       

De acordo com Chiavenato (2002): 

 [...] a burocracia – tal como ela existe hoje, como a base do moderno 
sistema de produção – teve sua origem nas mudanças religiosas 
verificadas após o Renascimento. Weber salienta que o sistema moderno 
de produção, racional e capitalista, não se originou das mudanças 
tecnológicas nem das relações de propriedade, como afirmava Karl Marx, 
mas de um novo conjunto de normas sociais morais, às quais denominou 
“ética protestante”: o trabalho duro e árduo como dádiva de Deus, a 
poupança e o ascetismo que proporcionaram a reaplicação das rendas 
excedentes, em vez do seu dispêndio e consumo em símbolo materiais e 
improdutivos de vaidade e prestígio...” (CHIAVENATO, 2002, p. 6, grifo do 
autor) 

                                       
                                                                                                                                        

Ainda conforme Chiavenato (2002), Weber distingue três tipos de 

sociedade: A sociedade tradicional, a carismática e a sociedade legal, racional ou 

burocrática. A cada tipo de sociedade corresponde um tipo de autoridade, que 

representa o poder institucionalizado e oficializado. E por poder, entenda-se a 

possibilidade de imposição de arbítrio por parte de uma pessoa sobre a conduta das 

outras. Ocorre a autoridade legal, racional ou burocrática quando os subordinados 

aceitam as ordens dos superiores como justificadas, porque concordam com um 
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conjunto de preceitos ou normas que consideram legítimas e das quais deriva o 

comando. È o tipo de autoridade técnica, meritocrática e administrada. 

No plano da administração pública, a teoria burocrática viabiliza-se como 

contraponto aos governos de caráter patrimonialista, nos quais a marca principal era 

a total falta de distinção entre os patrimônios público e privado, o que favorecia a 

ocorrência de práticas como o nepotismo e a corrupção. 

Segundo Chiavenato (2002), orienta-se a Burocracia, por algumas 

características que lhe são peculiares, como: 

a) O caráter legal das normas e regulamentos; 

b) O caráter formal das comunicações; 

c) O caráter racional e a divisão do trabalho; 

d) Impessoalidade nas relações; 

e) Hierarquia da autoridade; 

f) Rotinas e procedimentos padronizados; 

g) Competência técnica e meritocracia; 

h) Especialização da administração; 

i) Profissionalização dos participantes; 

j) Completa previsibilidade de funcionamento. 

Sobre as características da burocracia, Maximiano (2002), nos diz o 

seguinte: 

As organizações formais, ou burocráticas, apresentam três características 
principais, que as distinguem dos grupos informais ou primários: 
formalidade, impessoalidade e profissionalismo, [...] Essas três 
características formam o chamado tipo ideal de burocracia, criado por Marx 
Weber. O tipo ideal é um modelo abstrato que procura retratar os 
elementos que constituem qualquer organização formal do mundo real. 
(MAXIMIANO, 2002, p. 134, grifo do autor). 
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Via de regra, todas as características listadas por ambos os autores 

supracitados, são apontadas como características positivas e inerentes ao modelo 

burocrático, de maneira tal que o seu pleno exercício conduziria a organização, de 

modo eficiente, aos bons resultados perseguidos. Entretanto, alguns teóricos 

numeram diversos pontos negativos do modelo, os quais são chamados de 

disfunções do modelo burocrático, sendo estas as principais para os críticos: 

a) Internalização das regras e apego aos regulamentos; 

b) Excesso de formalismo e papelório; 

c) Resistência a mudanças; 

d) Despersonalização do relacionamento; 

e) Categorização como base do processo decisório; 

f) Superconformidade às rotinas; 

g) Exibição de sinais de autoridade; 

h) Dificuldade no atendimento a clientes e conflito com o público. 

 

Este modelo sustentou, durante bom tempo, um padrão de administração 

estatal que levou o mundo a experimentar longo ciclo de crescimento econômico 

com desenvolvimento social. Todavia, com a grave crise econômica internacional 

dos anos setenta, o modelo burocrático passou a ser repensado, encontra-se 

atualmente em fase de reforma, com os Estados nacionais buscando uma 

reestruturação que os conduza à maior eficiência administrativa, aliado a boa 

condição de governabilidade. 
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2.2.2 Modelo Gerencial 

Sabe-se que a principal motivação para a reforma do Estado empreendida 

por diversos países, e no Brasil não foi diferente, decorreu da crise mundial dos anos 

setenta, cujo marco central foi o choque do petróleo. Em conseqüência disto, os 

objetivos a serem alcançados, no plano geral, eram de natureza econômica, tais 

como: ajuste fiscal; abertura de mercados; privatizações e desregulamentação. No 

plano administrativo, buscava-se solucionar, com agilidade e eficiência, os graves 

problemas provocados, principalmente, pela relação ambivalente que sufocava o 

Estado, relação esta, entre recursos escassos versus compromissos financeiros 

crescentes, (ABRUCIO, 1997). 

Tendo em vista a necessidade de responder à crescente complexidade 

das relações num mundo globalizado, às demandas sociais internas, e como 

também reestruturar um Estado, via de regra, combalido pela crise econômica 

internacional buscava-se um modelo de gestão pública que, de forma 

descentralizada, ágil e dinâmica, fosse capaz de superar, com eficácia e eficiência, a 

conjuntura desfavorável. 

A lógica do pensamento keynesiano, que fortemente influenciou o mundo 

capitalista no período do pós-guerra, moldou sobremaneira o comportamento do 

Estado, no que tange ao seu modo de intervenção nos mercados, o que conduziu o 

mundo a um longo ciclo de crescimento, dando sustentação ao Estado de Bem-Estar 

Social, e convergindo, portanto, ao atendimento das grandes demandas sociais. 

Entretanto, este tipo de orientação estatal, que tão bem sustentara o 

desenvolvimento econômico e social até os anos setenta, não respondeu 

satisfatoriamente durante os anos de dificuldades, levando, inexoravelmente, a um 
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processo de endividamento internacional, e por via de conseqüência a forte crise 

fiscal. 

Abrucio (1997) afirma que: 

A crise fiscal foi o segundo fator a enfraquecer os alicerces do antigo 
modelo de Estado. Após décadas de crescimento, a maioria dos governos 
não tinha mais como financiar seus déficits. E os problemas fiscais tendiam 
a se agravar, na medida em que se iniciava, sobretudo nos Estados Unidos 
e na Grã-Bretanha, uma revolta dos tax payers (contribuintes) contra a 
cobrança de mais tributos, principalmente porque não enxergavam uma 
relação direta entre o acréscimo de recursos governamentais e a melhoria 
dos serviços públicos. Estava em xeque o consenso social que sustentava 
o ‘Welfare State’. (ABRUCIO, 1997, p. 176, grifo do autor). 

 

A burocracia mostrava-se incapaz de dar o suporte necessário às políticas 

públicas. Assim, a adoção de um modelo que permitisse contornar tais problemas 

tornou-se inevitável. Mecanismos de gestão características da iniciativa privada 

passaram, com maior ênfase, a ser implementado no setor público, com o fito de dar 

maior agilidade e flexibilidade ao aparelho estatal, de sorte a reafirmar o poder do 

Estado, bem como para satisfazer as demandas sociais. 

Dos países no mundo a primeiro adotar o Gerencialismo como modelo de 

administração pública, pode-se citar os Estados Unidos, a Nova Zelândia e Grã-

Bretanha.  

Basicamente, a opção pelo modelo gerencial buscava sanar as 

disfunções da burocracia, introduzindo na área pública características e métodos de 

gerenciamento do setor privado, de modo a permitir a criação e implementação de 

mecanismos para melhorar o desempenho das atividades públicas, e como 

consequência restaurar o poder do Estado, afetado  pela crise econômica, bem 

como promover a satisfação do cidadão, enquanto destinatário final dos serviços 

públicos. 

As principais características defendidas e tidas como positivas para o 

novo modelo são: 
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a) Descentralização administrativa; 

b) Separação entre formulação e execução de políticas públicas; 

c) Maior autonomia e flexibilidade; 

d) Maior aproximação com o “cliente”; 

e) Ênfase em resultados e não em procedimentos; 

f) Melhoria dos processos. 

 

No Brasil, o processo de reforma do Estado teve origem, de certa forma 

ainda no governo Collor, mas ganhou efetividade definitiva em 1994, no governo do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foi criado o Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, cujo primeiro titular foi Luiz Carlos 

Bresser Pereira. 

A capacitação da administração pública, de maneira a melhor adequá-la 

ao capitalismo competitivo contemporâneo, característico do mundo globalizado, era 

o objetivo colimado, com vistas a transformá-la em uma administração moderna e 

eficiente. Para tal, no dizer do ex-ministro, “a reforma administrativa foi incluída entre 

as reformas constitucionais definidas como prioritárias”. Assim, ele afirma ainda que: 

Depois de amplamente debatida, a emenda constitucional da reforma 
administrativa foi remetida ao Congresso Nacional em agosto de 1995. À 
emenda seguiu-se a publicação pela Presidência da República do Plano 
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, cuja proposta básica é a de 
transformar a administração pública brasileira, de burocrática em 
administração pública gerencial. A partir daquele momento, a reforma do 
aparelho do Estado, visando torná-lo menor, mais eficiente e mais voltado 
para o atendimento das demandas dos cidadãos, passou a ser uma 
questão nacional. (BRESSER, 1996, grifo do autor). 

 

Dessa forma, tivemos no Brasil a inicialização, de fato, do processo de 

reforma administrativa, com a substituição do antigo modelo burocrático de 

administração pública pelo modelo de orientação gerencial. 
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Os objetivos a serem alcançados com tal mudança, são aqueles capazes 

de conduzir a administração pública ao atingimento de um nível de gestão, no qual 

os recursos escassos possam ser otimizados, os custos da máquina pública possam 

ser bem gerenciados, levando à produção de serviços públicos capazes de 

preencher os anseios da sociedade, no tocante à qualidade, e em conformidade com 

as práticas de gestão pública que permitam alcançar o desenvolvimento econômico 

e social. 

 

2.3 Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

No contexto de reestruturação da administração pública brasileira, 

segundo a orientação do governo federal, alguns estados promoveram ajustes 

importantes em suas estruturas, e dentre estes o estado da Bahia. E foi exatamente 

na Secretaria da Fazenda que esta reestruturação projetou maior visibilidade e 

expressão. 

Criada em 16 de agosto de 1895, a SEFAZ-BA, órgão da administração 

direta, é responsável por prover e administrar os recursos necessários para 

consecução das atividades do Governo. 

Até a implantação do atual modelo de gestão, a SEFAZ-BA, no que tange 

à fiscalização tributária no trânsito de mercadorias, objeto de estudo deste trabalho, 

possuía a seguinte vinculação de órgãos, em ordem decrescente de hierarquia, e 

respectivas competências: 

• Departamento de Administração Tributária (DAT) - a quem competia 

coordenar, programar, executar e avaliar as atividades de tributação e 

fiscalização; 
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• Delegacias Regionais da Fazenda (DEREF) - às quais competia, no 

seu nível, programar, coordenar, executar e avaliar, nos limites de suas 

circunscrições, as atividades de tributação, arrecadação e fiscalização nas 

regiões fiscais do Estado; 

• Delegacia de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (DFMT) - 

possuía o mesmo nível de hierarquia da DEREF e tinha por competência 

coordenar, controlar e executar a fiscalização do trânsito de mercadorias nos 

seus limites determinados; 

• Inspetorias de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (IFMT) - às 

quais cabia executar, gerenciar, administrar e controlar as atividades 

relacionadas com a fiscalização de mercadorias em trânsito. 

 

Com o novo modelo de gestão implantado, a SEFAZ-BA foi reformulada 

pelo Decreto 7921 de 02 de abril de 2001, sendo criada a Superintendência de 

Administração Tributária – SAT, que tem por finalidade a gestão, a execução, a 

fiscalização e a administração tributária, desenvolvendo as suas atribuições através 

dos seguintes órgãos: 

• Diretoria de Planejamento da Fiscalização (DPF), planeja, desenvolve 

e mantêm os instrumentos necessários aos processos de fiscalização, normas 

e procedimentos, garantindo a divulgação e aplicação dos padrões definidos, 

bem como planejando e acompanhando a fiscalização por intermédio de suas 

seis gerências; 

• Diretorias de Administração Tributária (DAT), que têm por finalidade 

assegurar a arrecadação através da fiscalização de estabelecimentos e 

mercadorias em trânsito na região, investigar fraudes e reduzir conflitos na 
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aplicação da legislação tributária. Isto se dá, na área de sua competência, 

pelas IFMT, as quais executam os programas de fiscalização. 

 

Desta nova formulação administrativa, decorrem as atuais demandas que 

tem exigido das IFMT, na condição de órgão executor, acrescentar à sua dinâmica 

específica e peculiar, as orientações e a postura necessárias à consecução da 

atividade de fiscalização tributária, visando dotar a SEFAZ-BA da presteza e 

agilidade no cumprimento das ações fiscalizatórias, e assim atingir os resultados 

com a máxima qualidade e eficiência. 
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                                         III. METODOLOGIA 

 

3.1 Objeto 

                 O objeto perseguido pela pesquisa é a busca da perfeita compreensão e 

entendimento, sobre o desempenho da atividade de fiscalização tributária no trânsito 

de mercadorias, sob a ótica do modelo gerencial de administração pública. Ou seja: 

procurar entender as possibilidades ou impossibilidades, de como ajustar, adaptar e 

adequar tal atividade, específica e peculiar, às novas concepções de organização 

administrativa da SEFAZ-BA. 

 

3.2 Método 

                 Segundo a classificação de Magda (2003, p. 52), quanto aos seus 

objetivos, uma pesquisa pode ser de três tipos: Exploratória, Descritiva e Explicativa. 

Assim, esta pesquisa pretendeu ser do tipo Exploratório, pois teve como objetivo 

tornar o problema o mais explícito possível, aprofundando as idéias sobre o objeto 

de estudo de modo a clarificar e permitir a integral compreensão dos fatos. Este tipo 

de pesquisa permite o levantamento bibliográfico acerca do objeto a ser investigado, 

com a utilização de livros, artigos científicos, publicações, dentre outros. 

Tal escolha prendeu-se ao fato de um melhor enquadramento, bem como 

por permitir um maior aprofundamento das questões que envolvem o objeto de 

estudo, já que se pretendeu explicitar o problema apontado. Consideramos que a 

presente pesquisa tem natureza tanto qualitativa como quantitativa, uma vez que 

tanto procura entender a situação em sua plenitude, como também busca 

estabelecer uma relação de causa e efeito entre as variáveis envolvidas. 
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3.3 Procedimento 

                 A pesquisa caracteriza-se como um estudo analítico do fenômeno 

investigado, envolvendo tanto a documentação indireta, que compreende a parte da 

pesquisa feita em livros e publicações diversas, como a documentação direta, a qual 

se valerá de observações e análise das respostas a um questionário aplicado à 

população constituída de servidores fiscais em atividade.  

Em razão do número elevado de funcionários fiscais, a realização de um 

censo, de modo a pesquisar todo o universo, configurou-se inviável. Desta forma, 

optou-se por uma população amostral capaz de permitir uma boa representatividade 

da pesquisa. 

Assim, elaborou-se um questionário composto de 12 perguntas as quais 

abordaram, principalmente, os novos trabalhos demandados às IFMT’s, buscando-

se sobretudo, avaliar  um possível novo posicionamento em termos de importância 

institucional e a receptividade por parte de outros órgãos da SEFAZ-BA, no que 

tange aos serviços e tarefas executados pela fiscalização de trânsito. 

Foram distribuídos 150 formulários, em três áreas de atuação, a saber: 

Fiscalização de Trânsito, Fiscalização de Estabelecimento (Comércio) e Área Meio 

(Administração fazendária), sendo destinados o mesmo número, 50, para cada área. 

A etapa de análise dos dados envolveu a organização, tabulação e 

interpretação das informações pesquisadas, de maneira a possibilitar a resposta ou 

respostas para a hipótese formulada. 
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                     IV. RESULTADO E DISCUSSÃO 

4.1 Contexto 

                 Em um momento anterior à reforma administrativa experimentada pela 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, esta se encontrava organizada, para a 

consecução dos seus objetivos, em duas áreas distintas de concentração de suas 

atividades, a saber: atividades da área “meio”, (aquelas voltadas para as funções 

típicas de administração fazendária), e as atividades da área “fim”, (aquelas voltadas 

para as funções típicas de fiscalização tributária), e naturalmente, ambas com 

peculiaridades bem definidas. Cabe ressaltar, que as atividades da área “fim”, 

subdividia-se na fiscalização de estabelecimento (dita “de comércio”) e fiscalização 

no trânsito de mercadorias. 

A implantação do modelo gerencial de administração pública, em curso, 

não elimina esta forma de organização interna da SEFAZ-BA, no que tange à forma 

de atuação, porém, ao incorporar novas competências para o desempenho das 

variadas funções de fiscalização, determina um novo delineamento das funções de 

cada área sob este modelo administrativo. 

O despertar deste trabalho não é outro senão o de analisar e buscar 

entender, como a atividade de fiscalização tributária no trânsito de mercadorias foi 

alterada pelas modificações administrativas implementadas na SEFAZ-BA, 

adequando-se aos pressupostos do modelo gerencial de administração pública. 

Para tanto, optou-se pela elaboração e aplicação de um questionário de pesquisa 

(ver Apêndice), visando coletar o sentimento dos funcionários do fisco estadual ante 

tais modificações, catalogar algumas conseqüências advindas do exercício das 

novas atividades, bem como o de tentar evidenciar o novo papel institucional 

desempenhado pelas IFMTs, sob a ótica do modelo gerencial de administração 
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pública. A opção pela pesquisa de campo tende a evitar, opiniões pessoais ou 

unilaterais, por natureza portadoras de viés de entendimento, e por via de 

conseqüência pouco representativas. 

A pesquisa foi aplicada, por amostragem, exclusivamente aos 

funcionários fiscais em atividade da SEFAZ-BA. Como meio (veículo) de distribuição, 

utilizou-se formulários impressos e correio eletrônico, o qual, em que pese a 

utilização de tecnologia moderna, não se mostrou produtivo, já que os pesquisados, 

em sua maioria, não retornaram as suas respostas.  

Portanto, basicamente, a pesquisa foi realizada por meio de questionário 

impresso, tendo sido distribuídos 150 (cento e cinqüenta) formulários, com retorno 

de 76 (setenta e seis) questionários respondidos, significando, em termos 

percentuais, 50,67% do total distribuído, conforme mostrado na Tabela 4.1.1 e nos 

Gráficos 4.1.1 e 4.1.2.  

Levando-se em conta a falta de homogeneidade da população 

entrevistada, optou-se por uma distribuição eqüitativa dos formulários de pesquisa, 

entre as áreas de fiscalização de trânsito, fiscalização de estabelecimento e 

funcionários da administração fazendária. Decidiu-se também pela não identificação 

dos entrevistados, contudo, sendo importante declarar a sua área de atuação.  

 

             Tabela 4.1.1 Distribuição do questionário por área de atuação 

       Distribuídos     Respondidos  

                      Área de Atuação Quant. % Quant. % 

Fiscalização de Trânsito 50 33,33 30 20,00 

Fiscalização de Estabelecimento 50 33,33 23 15,33 

Área Meio 50 33,33 23 15,33 

Total 150 100,0 76 50,67 
Fonte: Questionário de pesquisa (elaboração própria) 
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                 Gráfico 4.1.2 Questionários respondidos por área de atuação 
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4.2 Apresentação e Comentário dos Resultados do Questionário 
Aplicado no Estudo 

 

As questões 1 e 2, visaram aferir a  percepção pelos entrevistados, do 

órgãos da estrutura fazendária, dos trabalhos desenvolvidos pela fiscalização de 

trânsito,  conforme Tabelas 4.2.1 e  4.2.2. 

Questão 1 – É possível que as ativida

novo papel desempenhado pelas IFMTs, bem como pela aceitação por outros 

des desenvolvidas pelas Inspetorias de 

Tabela 4.2.1 Resultados da questão 1 

Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (IFMT), possam vir a subsidiar ações de 

fiscalizações de campo, controle e acompanhamento desenvolvidos por outros 

órgãos da SEFAZ-BA. 

 

                                   Área de Atuação do Entrevistado 

Resposta Trânsito Estabelecimento Área Meio Total % 

Sim 30 23 22 75 98,68 

Não - - 1 1 1,32 

Branco - - - - - 

Total 3  23 23 76 100,00 0
Fonte: Questionário de p isa (Elaboração ia) 

 

Nota-se que a quase totalidade dos entrevistados, 98,68%, consideram 

que as n

esqu  própr

ovas atividades desenvolvidas pelas IFMTs, podem vir a subsidiar as 

atividades de fiscalização desempenhadas por outros órgãos da SEFAZ-BA. Não 

houve ocorrência de abstenção em responder (resposta em branco), havendo uma 

única resposta negativa, o que torna o percentual de 1,32 insignificante. 

 
 
 
 
 
 

 



 36

Questão 2 – Caso a resposta anterior tenha sido positiva, você, pessoalmente ou na 

Tabela 4.2.2 Resultados da questão 2 

condição de gerente/representante de unidade administrativa, recepcionaria como 
suporte, os acompanhamentos, levantamentos, contagem física de mercadorias e 
outros procedimentos de fiscalização efetuados pelas equipes das IFMT’s? 

 

                   istado                 Área de Atuação do Entrev

Resposta Trânsito Estabelecimento Área Meio Total % 

Sim 28 21 21 70 92,10 

Não 2 2 - 4 5,27 

Branco - - 2 2 2,63 

Total 3  23 100,00 0 23 76 
Fonte: Questionário d isa (Elaboraç ópria) 

Aqui também, observa-se que, individualmente ou na condição de gestor, 

um expressivo número de entrevistados, 92,10%, recepcionaria como suporte para 

as suas atividades, os trabalhos efetuados pelas equipes de fiscalização de trânsito. 

Isto denota confiabilidade nos trabalhos. Houve aqui duas respostas em branco, 

localizadas na área Meio, e quatro respostas negativas, distribuídas nas áreas 

Trânsito e Estabelecimento. 

As questões de 3 a 5, visaram verificar a repercussão da centralização 

nas IFMTs, das atividades de concessão ou alteração de inscrições no Cadastro do 

ICMS-BA, conforme a Tabela 4.2.3. 

 

e pesqu ão pr

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 37

Questão 3 - Levando-se em conta a dinamicidade dos trabalhos de fiscalização no 
trânsito de mercadorias, como você qualifica a centralização nas IFMTs, de todo o 
processo de concessão de inscrição no CAD-ICMS-BA? 
 

Tabela 4.2.3 Resultados da questão 3 
                                     Área de Atuação do Entrevistado 

Resposta Trânsito Estabelecimento Área Meio Total % 

Sim 18 9 12 39 51,31 

Não 12 13 10 35 46,06 

Branco - 1 1 2 2,63 

Total 30 23 23 76 100,00 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

No tocante à centralização nas IFMTs, do processo de concessão de 

inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS-BA, verificou-se um equilíbrio entre 

aprovação, 51,31%, e reprovação, 46,06%, por parte dos entrevistados. Pode-se 

deduzir que tal equilíbrio retrata, tanto o sentimento dos funcionários para questões 

como: maior segurança, melhor controle, maior celeridade e a satisfação do cliente 

sobre todo o processo, bem como se traduz em uma avaliação do desempenho das 

IFMTs em relação a estas demandas, conforme as questões 4 e 5 do questionário. 

Poucos entrevistados, apenas dois, se abstiveram de responder (resposta em 

branco), representando 2,63%, o que indica a idéia de convicção dos entrevistados 

sobre o assunto. 

É importante ressaltar o significativo número de respostas negativas na 

área de atuação Trânsito, o que pode representar certa recusa pelo desempenho 

deste serviço. Nota-se também um elevado número de respostas negativas na área 

Estabelecimento, detentora na estrutura administrativa fazendária anterior, da 

responsabilidade por esta tarefa, o que pode indicar um certo sentimento de perda. 

Já na área Meio, houve equilíbrio as entre as respostas afirmativas e negativas.  
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As questões de 6 a 8, visaram aferir a opinião dos entrevistados em 

relação ao serviço posto à disposição da sociedade, de apuração de denúncia de 

sonegação fiscal, conforme Tabela 4.2.4. Especificamente, as questões 6 e 7 

visaram mensurar  a importância do serviço de denúncia fiscal,  como também da 

relevância ou não de tal serviço no contexto da apuração de ilícitos fiscais em 

confronto com a simples possibilidade de fomentar o pleno exercício  da cidadania, 

oferecida à sociedade pela SEFAZ-BA.  

Da análise dos resultados, observa-se, no que tange à oportunidade dada 

à sociedade de participar de maneira ativa no combate à prática de ilícitos e 

sonegação fiscal, que este serviço é considerado importante. Por outro lado, no 

tocante à relevância e consistência das denúncias recepcionadas pela SEFAZ-BA, 

nota-se que a maioria dos entrevistados as consideram relevantes, em que pese 

outros, em menor número, considerem apenas como uma simples oportunidade de 

exercício de cidadania, sem importantes desdobramentos em termos de 

recuperação de créditos tributários. 

 
Questão 8 – Você considera que as IFMTs, no que tange à apuração de denúncia, 
possuem meios e estrutura adequados, seja no âmbito institucional, material ou de 
recursos humanos, para efetuar um trabalho produtivo, célere e eficiente, de modo a 
responder com a energia necessária que algumas situações exigem? 

 
Tabela 4.2.4 Resultados da questão 8 

                                     Área de Atuação do Entrevistado 

Resposta Trânsito Estabelecimento Área Meio Total % 

Sim 14 8 5 27 35,53 

Não 14 2 5 21 27,63 
Sem 

elementos 
para opinar 

2 13 13 28 36,84 

Branco - - - - - 

Total 30 23 23 76 100,00 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Verifica-se nesta questão, que 36,84% dos entrevistados, não possuem 

elementos para opinar sobre a efetiva capacidade estrutural e aptidão (no âmbito 

institucional, material ou de recursos humanos) das IFMTs, para realizar este 

trabalho, o que denota  desconhecimento sobre o quanto as IFMTs são ou não 

“capazes”. No geral, há certo equilíbrio das respostas (35,53% de respostas Sim; 

27,63% de Não, e 36,84% de respostas Sem elementos para opinar), cabendo 

ressaltar o total equilíbrio entre as respostas afirmativas e negativas na área de 

atuação Trânsito, quatorze respostas para cada, o que indica elevado 

questionamento de tal serviço. Não houve nenhuma resposta em branco. 

As questões de 9 a 11, referem-se àquelas atividades típicas de 

fiscalização de estabelecimentos, e que hoje também são desempenhadas pelas 

IFMTs, sendo que  por vezes, torna-se necessário a participação de prepostos da 

fiscalização de estabelecimentos, para a conclusão destes trabalhos, conforme 

Tabelas 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7. Busca-se aqui, também, avaliar de maneira direta, a 

receptividade aos trabalhos desenvolvidos pelas equipes do trânsito de mercadorias. 

Questão 9 – Você concorda com as atividades que são desempenhadas pelos 
prepostos fiscais das IFMTs? (como por exemplo: 1- contagem de estoque aberto 
nos estabelecimentos comerciais; 2- auditoria de caixa para verificação de falta de 
emissão de notas/cupons fiscais; 3- concessão de inscrição estadual). 
 

Tabela 4.2.5 Resultados da questão 9 
 Área de Atuação do Entrevistado 

Resposta Trânsito Estabelecimento Área Meio Total % 

Sim 24 16 17 57 75,00 

Não 6 6 3 15 19,74 

Branco - 1 3 4 5,26 

Total 30 23 23 76 100,00 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Observa-se um considerável índice favorável, 75,00%, ao desempenho de 

atividades típicas da fiscalização de estabelecimentos, por prepostos fiscais das 

IFMTs. Entretanto, pode-se notar a existência de questionamento nas três áreas de 

atuação, sendo que nas áreas Trânsito e Estabelecimento, seis entrevistados, em 

cada uma, responderam negativamente a esta questão. 

 
Questão 10 – Se a sua resposta foi afirmativa, e sendo Auditor Fiscal de comércio, 
responda a seguinte questão: Na hipótese de lavratura de auto de infração de 
comércio, você o lavraria baseado em procedimentos fiscais iniciados por prepostos 
das IFMTs, em cujos procedimentos não tenha havido a sua participação direta? 
 

Há nesta questão uma peculiaridade que impõe ressaltar, pois que irá 

influenciar diretamente nos resultados: o alto índice de respostas em branco. Pode-

se tentar explicar esta ocorrência como resultante do fato de os entrevistados não se 

enquadrarem no pré-requisito exigido, qual seja o de ser auditor fiscal atuando na 

área de estabelecimento/comércio.  

Dessa forma, quase que a totalidade dos entrevistados, 47,37%, deixaram 

de responder a esta questão. Infere-se desta situação que o registro de apenas 

32,89% de aprovação não contraria, necessariamente, o resultado anterior, questão 

número nove, à qual esta questão está vinculada. 

Tabela 4.2.6 Resultados da questão 10 
                                     Área de Atuação do Entrevistado 

Resposta Trânsito Estabelecimento Área Meio Total % 

Sim 6 11 8 25 32,89 

Não 4 8 3 15 19,74 

Branco 20 4 12 36 47,37 

Total 30 23 23 76 100,00 
   Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 
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Verifica-se que o índice de rejeição quanto a lavratura de auto de infração 

baseado em procedimentos fiscais efetuados por outrem, correspondeu a 19,74%, 

(quinze entrevistados), sendo importante destacar que mais da metade deste 

número (oito entrevistados), encontra-se na área Estabelecimento, a qual mostra-se 

equilibrada entre aprovação, (onze entrevistados), e reprovação/abstenção (doze 

entrevistados). 

Questão 11 – No caso de resposta negativa à questão anterior, havendo previsão 
legal, você lavraria o auto de infração? 
 

Tabela 4.2.7 Resultados da questão 11 
 Área de Atuação do Entrevistado 

Resposta Trânsito Estabelecimento Área Meio Total % 

Sim 2 9 3 14 18,43 

Não 1 4 1 6 7,89 

Branco 27 10 19 56 73,68 

Total 30 23 23 76 100,00 
   Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

Observa-se que, havendo previsão legal para a lavratura de auto de 

infração por auditor fiscal de comércio, baseado em procedimentos fiscais iniciados 

por prepostos das IFMTs, a não aceitação por parte dos entrevistados cairia de 

19,74%, (quinze entrevistados), para 7,89%, (seis entrevistados).  

Embora a área de atuação Estabelecimento apareça com o maior número 

de rejeição (quatro entrevistados), nota-se que havendo previsão legal, este número 

significa a metade das rejeições apuradas na questão anterior. 

A questão 12 aborda a conveniência de criação do auto de infração 

modelo único, como forma de dar maior agilidade aos processos de fiscalização, 

conforme a Tabela 4.2.8. 
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Questão 12 – Você concorda que para dar agilidade aos processos de fiscalização 
promovidos por prepostos das IFMTs, tanto em casos típicos de comércio, como de 
trânsito, o auto de infração deveria ser modelo único? 
 

Verifica-se um índice elevado de aprovação, 71,05%, ao modelo único de 

auto de infração, como forma de agilizar os trabalhos de fiscalização executados por 

prepostos das IFMTs. 

 
 

Tabela 4.2.8 Resultados da questão 12 
 

 
Área de Atuação do Entrevistado 

Resposta Trânsito Estabelecimento Área Meio Total % 

Sim 24 14 16 54 71,05 

Não 6 8 5 19 25,00 

Branco - 1 2 3 3,95 

Total 30 23 23 76 100,00 
Fonte: Questionário de pesquisa (Elaboração própria) 

 

Nota-se que a rejeição mais acentuada à idéia de um auto de infração 

modelo único, ocorre na área de atuação de fiscalização de Estabelecimento, (oito 

em dezenove entrevistados), sendo que na área de atuação Trânsito, vinte e quatro 

em trinta entrevistados aprovam a idéia do auto de infração modelo único. 
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                                              V. CONCLUSÃO 

 

Os dados da pesquisa, observados e analisados, sugerem amplamente 

que as novas atividades desempenhadas pelas IFMTs, têm o apoio e a 

receptividade dos funcionários fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. 

Pode-se concluir que os trabalhos desenvolvidos nas inspetorias de trânsito, de 

modo geral, são recepcionados e referendados pelos demais órgãos da estrutura 

fazendária, conforme traduzido nas Tabelas 4.2.1 e 4.2.2, nas quais são conferidos 

índices de 98,68% e 92,10%, que atestam esta conclusão. Entretanto, no tocante a 

certas atividades e serviços específicos, fica a idéia de que algumas adequações 

são necessárias para que a previsão lançada pela hipótese, constante deste 

trabalho de pesquisa, seja comprovada em sua plenitude. 

Acredita-se que, no que tange à centralização nas IFMTs de todo o 

processo de concessão de inscrição no CAD-ICMS-BA, medida esta, a princípio, em 

aparente contradição com os pressupostos do modelo gerencial, quis a 

administração fazendária, solucionar problemas diretamente relacionados com o 

controle e com a segurança envolvidos neste serviço, buscando-se promover um 

saneamento do cadastro de contribuintes, através de iniciativas de caráter 

preventivo e tendentes a minimizar a necessidade de ações futuras de fiscalização, 

para coibir ilícitos e sonegação fiscais. Da análise das respostas ao questionário 

aplicado, que evidenciou um equilíbrio entre as correntes favoráveis (51,31%) e 

desfavoráveis (46,06%) a esta centralização, conforme os resultados constantes da 

Tabela 4.2.3, deduz-se que a população entrevistada não comunga, coletivamente, 

com os anseios de se priorizar um efetivo controle, e a conseqüente segurança no 

processo de concessão de inscrição. Importa observar que os entrevistados indicam 
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que tal centralização causa uma demora acentuada na liberação das inscrições, 

provocando com isto, muitas críticas e insatisfação por parte dos 

contribuintes/clientes. 

No que concerne ao serviço de apuração de denúncia fiscal, considerado 

pelos entrevistados como importante e relevante, a falta de informação sobre a atual 

estrutura das IFMTs, caracterizada por um índice de 36,84% das respostas, 

demonstra que, internamente, ainda não há plena repercussão deste serviço, de 

modo a permitir uma avaliação comparativa entre os meios/estrutura utilizados,  com 

os resultados alcançados. Também aqui, pode-se concluir que o ponto ótimo em 

termos de fatores disponíveis a serem utilizados, quer a nível institucional, material 

ou de recursos humanos, deve ser buscado para melhor adequar as IFMTs, de tal 

forma a não frustrar as expectativas criadas na sociedade, ao se disponibilizar tal 

serviço. 

Da matéria analisada, com relação àquelas questões baseadas no 

desenvolvimento pelas equipes das IFMTs, de atividades típicas da fiscalização de 

estabelecimento/comércio, com o conseqüente aproveitamento daqueles resultados, 

para a lavratura de auto de infração por preposto fiscal não envolvido diretamente 

nas etapas iniciais de fiscalização, pode-se concluir que, embora no plano geral, 

75,00% dos entrevistados concorde com o trabalho iniciado nas IFMTs, no plano 

específico e individual, caracterizado por exemplo, no ato de lavratura do auto de 

infração, há, neste caso, clara alusão à necessidade de previsão legal, que permita 

ao autuante o suporte de vinculação formal, capaz de dar sustentação ao 

procedimento de lançamento do crédito tributário. Sem esta vinculação legal, pode 

ocorrer uma solução de continuidade, ainda que não definitiva, podendo ensejar, no 

mínimo, perda na celeridade do processo de fiscalização, sem contar os eventuais 
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atos de recusa (não receptividade), potenciais geradores de conflitos entre as 

equipes que iniciaram a fiscalização, e aqueles que irão concluí-lo. 

Torna-se necessária, portanto, a promoção de ajustes e adequações, por 

exemplo, no Regulamento do Processo Administrativo Fiscal (RPAF), que amparem 

o desenvolvimento das tarefas por prepostos fiscais do trânsito de mercadorias, de 

maneira a que estes iniciem e concluam os seus trabalhos, o que decerto, 

possibilitará alcançar maior agilidade e eficiência, com menor índice de 

questionamento ao Conselho Estadual de Fazenda (CONSEF), contra os 

procedimentos fiscais executados pelas IFMTs. Para tanto, a proposição de adoção 

do auto de infração modelo único, que atenda, no mesmo documento, as tipificações 

de infração tanto de trânsito como de comércio/estabelecimento, proposição esta 

contemplada com 71,05% de aprovação pelos entrevistados, conforme a Tabela 

4.2.8, foi considerada pelos entrevistados como uma idéia factível. 

De todo o analisado, resta a noção de que a atividade de fiscalização 

tributária desenvolvida nas IFMTs, é plenamente ajustável ao modelo de 

administração pública gerencial, bastando apenas uma melhor adequação do 

instrumental existente, com o objetivo de dotar  as IFMTs dos mecanismos capazes 

de permitir agilidade, celeridade e eficiência no desempenho das tarefas e novas 

demandas que lhes são atribuídas. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 46

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
 
ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na administração 
pública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente. Brasília: ENAP, 
1997. n° 10. 
 

ALECIAN, Serge; FOUCHER, Dominique. Guia de gerenciamento no setor 
público. São Paulo: REVAN/ENAP, 2001.  
 

ALVES, Magda. Como escrever teses e monografias. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 
 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 
1994. 
 

BRESSER, Luiz Carlos Pereira. A administração pública gerencial: estratégia e 
estrutura para um novo estado. Brasília: ENAP, 2001. (Texto para discussão n° 09).  
  

_________. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço 
Público, 1996. jan./1996.  
 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. Vol II, 6. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2002.  
 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 
2002.  
 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 
urbana à revolução digital. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23.ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. 
 

MENEZES, José Alexandre de Souza. Metodologia do trabalho científico. Apostila 
do curso de Especialização em Administração Fazendária – UFBA, 2003/2004. 
SILVA, Sebastião Orlando da. Estilos de Administração. Rio de Janeiro: Erca, 
1992 

 



 47

TACHIZAWA, Takeshy; MENDES, Gildásio. Como fazer monografia na prática. 
6.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2001.  
 

TEIXEIRA, Aníbal. Reengenharia no governo: paradigmas para o Brasil 2000. São 
Paulo: Makron Books do Brasil, 1996.  
 

TROSA, Silvie. Gestão pública por resultados: quando o estado se compromete. 
São Paulo REVAN/ENAP, 2001. 
 

VERGARA, Sylvia Constant. Projeto e relatórios de pesquisa em administração. 
4.ed. São Paulo: Atlas. 2003.                                                            
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 48

APÊNDICE A 
 
 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TÉCNICAS FAZENDÁRIAS 
 
 
Pós-Graduandos: Antonio Carlos Estrela - acestrela@sefaz.ba.gov.br Tel 99848679 
Jorge Cruz de Menezes -  jcmenezes@sefaz.ba.gov.br Tel 91138238 
 
Pesquisa: "Como você analisa o papel desempenhado pelas IFMT, sob a ótica do modelo 
de administração gerencial em implantação na SEFAZ-BA" 
 
Público alvo: Funcionários do grupo fisco da SEFAZ-BA. 
 
Não há necessidade de identificar-se, porém, gostaríamos de saber qual a sua atual área de 
atuação: 

Fiscalização de trânsito; 
Fiscalização de estabelecimento; 
Área meio 

 
Data de recebimento: ____/____/2003. 
 
Data de resposta:      ____/____/2003. 
 
Caro Colega, 
 
O objetivo deste questionário, elaborado pelos pós-graduandos supracitados, do curso de 
Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Bahia, 
com concentração em Técnicas Fazendárias, é obter subsídios para o trabalho acadêmico 
de fim de curso. 
 
Os resultados desta pesquisa serão compilados e apresentados de maneira a bem delinear 
o papel desempenhado pelas IFMT no novo contexto gerencial da SEFAZ-BA, conforme a 
ótica dos funcionários fiscais que a integram. 
 
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, 
responda às perguntas que se seguem. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. João Vicente da Costa Neto 
Orientador 
 
Antonio Carlos Estrela e Jorge Cruz Correia de Menezes 
Pós-Graduandos 
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1 - É possível que as atividades desenvolvidas pelas Inspetorias de Fiscalização de 
Mercado rias em Trânsito (IFMT), possam vir a subsidiar ações de fiscalização de campo, 
controle e acompanhamento desenvolvidos por outros órgãos da SEFAZ-BA? 
 
                    _____SIM                                          ______NÃO 
 
2 - Caso a resposta anterior tenha sido positiva, você, pessoalmente ou na condição de 
gerente/representante de unidade administrativa, recepcionaria como suporte, os 
acompanhamentos, levantamentos, contagens físicas de mercadorias, e outros 
procedimentos de fiscalização efetuados pelas equipes das IFMT? 
 
                   _____SIM                                          ______NÃO 
 
Comentário: _(se achar conveniente): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3 - Levando-se em conta a dinamicidade dos trabalhos de fiscalização no trânsito de merca 
dorias, como você qualifica a centralização nas IFMT, de todo o processo de concessão de 
inscrição no CAD-ICMS-BA? 
 
                   _____Adequado                                          ______Não Adequado 
 
Comentário: _(se achar conveniente): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4 - Com relação à questão anterior, ordene, numerando de 1 a 4, sendo 4 de maior  
importância, e 1 de menor importância, as características abaixo que você considera  
incorporadas  ou conseqüentes desta centralização: 
 

______ Maior segurança sobre o processo 
______ Melhor controle sobre o processo 
______ Maior celeridade do processo 
______ Satisfação do cliente 

 
5 - Em razão das respostas às duas questões anteriores, como você avalia o desempenho 
das IFMT no atendimento a esta demanda? 
 

_____ Muito bom 
_____ Bom 
_____ Regular 
_____ Ruim 
 

6 - Como você qualifica o serviço posto a disposição da sociedade, através do telefone 
0800, de apuração de denúncias de sonegação fiscal? 
 

_____ Muito importante 
_____ Importante 
_____ Sem importância 
_____ Não tenho conhecimento 
 

Comentário: _(se achar conveniente): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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7 - Como você avalia, do ponto de vista fiscal, as denúncias oferecidas pela sociedade? 
 

_____ Muito relevantes 
_____ Relevantes 
_____ Pouco relevantes      

 _____ Livre exercício de cidadania 
_____ Simples revanchismo, em geral por interesse contrariado. 

 
8 - Você considera que as IFMT, no que tange à apuração de denúncias, possuem meios e 
estrutura adequados, seja no âmbito institucional, material ou de RH, para efetuar um 
trabalho produtivo, célere e eficiente, de modo a responder com a energia necessária que 
algumas situações exigem? 
 
_____SIM                                ______NÃO                _____Não tenho elementos para opinar 
 
9 - Você concorda com as atividades que são desempenhadas pelos prepostos fiscais das 
IFMT? (como por exemplo: 1- contagem de estoque aberto nos estabelecimentos 
comerciais; 2- auditoria de caixa para verificação de falta de emissão de notas/cupons 
fiscais; 3- concessão de inscrição estadual). 
 

_____SIM                                ______NÃO      
 
10 - Se a sua resposta foi afirmativa, e sendo Auditor Fiscal de comércio, responda a 
seguinte questão: Na hipótese de lavratura de auto de infração de comércio, você o lavraria   
baseado em procedimentos fiscais iniciados por prepostos fiscais das IFMT,em cujos 
procedimentos não tenha havido a sua participação direta? 
 

_____SIM                                ______NÃO      
 
11 - No caso de resposta negativa à questão anterior, havendo previsão legal você lavraria o 
auto de infração? 
 

_____SIM                                ______NÃO      
    
12 - Você concorda que, para dar agilidade aos processos de fiscalização promovidos por 
prepostos das IFMT, tanto em casos típicos de comércio como de trânsito, o auto de 
infração deveria ser modelo único? 
 

_____SIM                                ______NÃO      
 
 
 
Caro colega, sua participação foi muito importante. Obrigado! 
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