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RESUMO 

 

 

Este estudo investigativo se propôs a analisar indícios da prática de condutas ilícitas no 
serviço público, construindo o perfil dos servidores sob sindicância da Secretaria da Fazenda 
do Estado do Ceará à luz da Teoria Econômica do Crime. Com esse objetivo em mente, uma 
exposição da literatura sobre teorias do crime, destacando sua visão econômica, procurou 
responder o que leva o servidor a cometer ilícitos, enquanto, com base em um modelo 
empírico (Logit) de probabilidade, buscou-se identificar que tipo de servidor é mais propenso 
a ser denunciado pela prática da ilicitude dadas as suas características. A base de dados 
utilizada foram as denúncias encaminhadas à Corregedoria da Sefaz no período de 2000 a 
2009, e a base de comparação foram os servidores que nunca foram citados nas mencionadas 
denúncias. Tendo-se por referência os estudos de Gary Becker, a partir da Teoria da Escolha 
Racional, evidenciou-se que a probabilidade de ser denunciado aumenta quando o servidor é 
do sexo masculino, casado, com escolaridade de nível médio, tem entre 19 a 25 anos de 
serviço e não reside no mesmo local onde exerce suas atividades funcionais. Este resultado, 
no contexto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, direciona para a implementação de 
políticas que objetivem a adoção de mecanismos de controle que venham a ser 
implementados visando à redução de cometimento de condutas ilícitas a partir do 
conhecimento das características dos servidores mais propensos a serem denunciados. 
 
Palavras-chave: Corregedoria. Serviço Público. Sindicância. Perfil dos Servidores.  
SEFAZ/Ce. Construção. Teoria Econômica do Crime. Ética. 
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ABSTRACT 

 

 

This investigative study considered itself to analyze the illicit behaviors practical in the public 
service, constructing the profile of the servers under investigation in the Secretariat of 
Finances of the State of Ceará on the light of the Economic Theory of the Crime. In such a 
way, a theories of the crime literature exposition, detaching its economic vision, looked for to 
answer what takes the server to commit illicit, while, on the basis of an empirical model 
(Logit) of probability, searched to identify what type of server is more inclined to be 
denounced by the practical of illicit in reason of its characteristics. The database used had 
been the denunciations directed to the Internal Affairs Department of the Sefaz in the period 
between 2000 and 2009, and the comparison base had been the servers who had been never 
cited in the mentioned denunciations. Having for reference the studies of Gary Becker, from 
the Theory of the Rational Choice, it was proven that the probability of being denounced 
increases when the server is of the masculine sex, married, with education in specialization 
level, has enter the 19 to 25 years of service and does not inhabit the same local in where 
exerts its functional activities. This result, in the context of the Secretariat of Finances of the 
State of Ceará, directs for the implementation of politics that objectify the adoption of 
mechanisms of control that come to be implemented aiming at to the reduction of illicit 
behaviors practical since the knowledge of the characteristics of the servers most inclined to 
be denounced. 

 
Keywords: Internal Affairs. Investigation. Profile of the Servers. SEFAZ/CE. Construction. 
Economic Theory of the Crime. Ethics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Um grande desafio do Estado brasileiro tem sido a busca de novas formas de 

controle e gestão para que consiga enfrentar os muitos problemas que, de modo geral, o 

afligem, exigindo dos órgãos que compõem a Administração Pública uma participação mais 

efetiva nesse combate a partir da reelaboração e fiscalização de suas ações e prioridades.  

 

Isso porque, a cada dia, a eficiência e a eficácia da gestão pública têm sido cada 

vez mais questionadas em função de os resultados operacionais quase sempre não justificarem 

o volume acentuado de recursos humanos e financeiros utilizados durante a vigência dos 

mandados eletivos. 

 

Uma organização deve, permanentemente, estar atenta ao cumprimento dos 

Princípios Constitucionais da Administração Pública, haja vista que os ilícitos praticados no 

âmbito do serviço público, resultantes de uma atitude imoral e transgressora de regras e 

normas de conduta bem postas, comprometem a sua imagem, pondo em risco, 

consequentemente, sua credibilidade. 

 

Nesse contexto, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, comprometida com 

sua missão institucional de “captar recursos financeiros para atender às demandas da 

sociedade”, instituiu em sua estrutura organizacional a Corregedoria Fazendária, cuja 

competência é fazer cumprir o Código de Ética e Disciplina e promover ações de 

planejamento, coordenação, orientação e controle que visem à implementação das atividades 

relacionadas com processos administrativo-disciplinares pertinentes aos atos e fatos 

envolvendo servidores da Secretaria da Fazenda no exercício de suas funções.   

 

Nesse cenário, surge a necessidade de realização de uma pesquisa que possa dar 

sustentação à organização fazendária na busca de eficiência no combate às práticas ilícitas 

cometidas por servidores fazendários. A proposta do trabalho é traçar o perfil dos servidores 

que são denunciados pela prática de ilícitos junto à Corregedoria da Secretaria da Fazenda. A 

pesquisa se propõe a trabalhar o perfil desses servidores numa visão preliminar de indício de 

cometimento de ilícito, abrangendo, portanto, servidores denunciados e não necessariamente 

condenados.  



 11

Uma primeira investidura no tema conduz a duas perguntas básicas e 

relacionadas: i) o que leva o servidor a cometer o delito?; e ii) que tipo de servidor é mais 

propenso a cometer delitos? Esta dissertação procura responder essas perguntas de duas 

maneiras distintas, mas complementares. Uma exposição da literatura sobre teorias do crime, 

destacando sua visão econômica, contribui para o debate sobre a primeira pergunta, e um 

modelo empírico (Logit) de probabilidade de cometer delitos dadas as características dos 

servidores e suas lotações endereça à segunda. 

 

Para construir o perfil desses servidores, esta dissertação está dividida em mais 

cinco seções além desta introdução.  

 

A segunda seção aborda a criminalidade, observando-a sob várias perspectivas, 

tratando, a seguir, das teorias do crime em caráter multidisciplinar.  

 

A terceira seção discorre sobre os mecanismos de controle da prática de condutas 

ilícitas nas Instituições Públicas, tendo a Sefaz como objeto de estudo, por intermédio das 

ações empreendidas na Corregedoria. Detalha, ainda, a base de dados e os resultados 

alcançados desde a sua implantação como unidade fazendária. 

 

A quarta seção descreve a metodologia utilizada e o modelo empírico adotado na 

pesquisa, fazendo uma descrição sucinta das variáveis em estudo.  

 

A quinta seção apresenta as principais observações, depuradas após a realização 

dos testes, que servem de propostas para a resolução do problema que afeta o bem-estar social 

e compromete a imagem da organização. 

 

Ao final, apresentam-se as conclusões da pesquisa elaborada, com a ressalva de 

que, por se tratar de um trabalho inédito, não tem a pretensão de esgotar o temário que se 

propõe discutir, pois certamente não será o ponto final de uma discussão que já se arrasta por 

séculos. 
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2 UM BREVE OLHAR SOBRE A TEORIA ECONÔMICA DO CRIME 

 

 

Este capítulo aborda a violência como um fenômeno social inerente à condição 

humana e a criminalidade como a violência formalmente reprimida pelo ordenamento 

jurídico, que tem o emprego da força na resolução de conflitos como marca característica. A 

criminalidade será aqui estudada observando-se várias perspectivas nas áreas da filosofia, 

sociologia, psicologia, direito e economia, com ênfase nesta última, por pertinência com a 

temática objeto deste estudo.  

 

 

2.1 Violência e Criminalidade: Alguns Conceitos e Teorias  

 

 

A violência tem se manifestado, ao longo de toda a história da civilização 

humana, como uma condição natural do ser humano, uma das dimensões, seja ela social, 

cultural, política, religiosa, econômica, laboral ou lúdica, em que o indivíduo atua e por cujo 

intermédio é definido e classificado através de rótulos.  

 

Dentre os vários significados que o vocábulo violência, em cuja etimologia 

originária do latim violentia se traduz como “[...] a força que se usa contra o direito e a lei” 

(MISSE, 2006, p. ix), assume na contemporaneidade, o mais representativo de sua atual 

abrangência, na visão do autor, a considera como o fenômeno que engloba toda e qualquer 

“[...] ruptura da ordem ou qualquer emprego de meios para impor uma ordem” (IBID.). 

 

Nesse contexto, o indivíduo violento é aquele que se vale do emprego da força 

mesmo quando impedido formalmente de fazê-lo, que dela se utiliza em algumas situações 

por força do poder de que é investido, mesmo quando suas atribuições não lhe confiram esse 

direito, ou que nela se apoia para resolver quaisquer problemas e reprimir toda e qualquer 

manifestação que configure resistência ao que é posto (MISSE, 2006).  

 

Trata-se, por conseguinte, de um conceito relativo, cuja delimitação depende do 

sujeito que pratica o ato, da ação violenta em si e daquele contra quem a referida força será 

empregada, como bem observa Misse (2006). 
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A violência formalmente reprimida em lei recebeu a denominação de crime. Até o 

advento das penas de privação de liberdade, o mundo conviveu com toda sorte de castigos e 

torturas mirabolantes e cruéis como só a mente humana é capaz de engendrar, como por 

exemplo, os suplícios, dentre os quais se podem mencionar as rodas, as forcas, os 

pelourinhos, os patíbulos, as fogueiras, o chicote, a marca a ferro, o esquartejamento, a 

crucificação (FOUCAULT, 1987).  

 

Os conceitos de crime remontam à Antiguidade, visto pelos clássicos como ações 

praticadas por pessoas que manifestavam um comportamento doentio. Platão (427-347 a.C.), 

em sua última e inacabada obra, As Leis (1999), considerou a atividade criminosa como uma 

patologia, que tanto poderia ser motivada pelas paixões, condição inerente ao que é humano, e 

pela eterna busca pelo prazer, que alimenta a trajetória do indivíduo ao longo de sua 

existência, quanto pela ignorância, esta, impossível de ser superada, razão pela qual ensejaria 

a aplicação de leis mais brandas. Em A República, Platão (2001) atribuía às questões 

econômicas, tanto quanto às sociais, a prática de crimes. Antes dele, Sócrates (469-399 a.C) 

ensinava que a prevenção da reincidência dos criminosos estava na formação de seu caráter. 

Para Aristóteles (384-322 a.C.), em sua Política (1997), o crime seria originário da miséria 

em que se encontravam seus praticantes, desejosos de adquirir o supérfluo. O criminoso, sob 

sua ótica, era considerado um opositor da sociedade e, como tal, deveria ser castigado.  

 

Interessa particularmente a este estudo a motivação econômica para a 

criminalidade, cujas bases e teóricos mais expressivos serão devidamente apresentados na 

continuidade. 

 

 

2.2 Uma Abordagem Econômica do Crime 

 

 

São inúmeros os estudos desenvolvidos em torno dos fatores que originam a 

criminalidade que, no entanto, não conseguiram ainda dar conta de uma origem primordial do 

crime em si. 

 

Este trabalho não pretende se aprofundar nas teorias não econômicas que se 

propõem a explicar o crime, posto que não se trata de seu escopo, mas, tão somente, 
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apresentar algumas das principais abordagens que a história da criminalidade já produziu, 

dada a sua importância como contraponto ao que se deseja efetivamente investigar: a versão 

econômica do crime. 

 

A biologia já procurou fornecer algumas explicações para a prática dos crimes. A 

frenologia, teoria desenvolvida pelo médico austríaco Franz Joseph Gall em 1796 e 

totalmente desacreditada atualmente, considerava possível identificar os criminosos pelas 

características físicas, em especial por algumas saliências no crânio (SABBATINI, 1997). 

 

Também foi cogitado que o comportamento criminoso seria transmitido 

geneticamente, numa espécie de determinismo darwiniano ressuscitado nos últimos tempos a 

partir dos avanços no mapeamento do Genoma Humano, embora essa teoria seja ferozmente 

criticada por defensores dos direitos civis, temerosos de que a ampliação dos estudos nesse 

sentido implique novos investimentos em campanhas eugênicas destinadas à reprodução 

seletiva dos seres humanos (BERCHT; RUY, 1993). 

 

A psicologia também teve seu ponto alto na produção de explicações para o 

comportamento criminoso dos indivíduos com Freud e o seu entendimento de que o 

desequilíbrio entre o superego (juiz), o id (instinto) e o ego (racionalidade), componentes da 

personalidade humana, provocaria a delinquência (MEURER, 2005). 

 

Lombroso (1835-1909), com sua teoria do criminoso nato, que se caracterizaria 

por apresentar traços anatômicos, fisiológicos e patológicos, descende diretamente da 

frenologia. Segundo o antropólogo, a tendência do criminoso para o cometimento das 

transgressões devia-se a uma organização própria de sua biologia, que o localizaria em um 

nível inferior na escala do desenvolvimento humano em relação a seus semelhantes 

(atavismo) (BALLONE, 2008). 

 

Pesquisadores americanos, no início do século XX, com base nos testes de 

Quociente Intelectual (QI), constataram que os criminosos possuíam inteligência abaixo da 

média encontrada em não delinquentes. 

 

Os sociólogos entendem que o crime nada mais representa do que uma resposta 

do indivíduo ao meio em que se insere, marcado por uma conjuntura que envolve diversos 
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fatores sociais, razão pela qual estaria na própria sociedade a causa do comportamento 

criminoso. Há, ainda, uma tendência de se apontar a pobreza como causa primeira da 

criminalidade, o que não se justifica, principalmente no Brasil, tendo em vista que o 

contingente de criminosos é bem inferior ao da população que vive em condições precárias de 

sobrevivência e não abraça a criminalidade como modo de vida. 

 

Essas são apenas algumas das abordagens acerca das causas da criminalidade. 

Outras existem que, no entanto, não serão aqui referenciadas. Cano e Soares (2002 apud 

BARCELLOS; PEREZ, 2009) enquadram as teorias já produzidas sobre as causas do crime 

em cinco grupos:  

 
[...] a) teorias que tentam explicar o crime em termos de patologia individual; b) 
teorias centradas no homo economicus, isto é, no crime como uma atividade racional 
de maximização do lucro; c) teorias que consideram o crime como subproduto de 
um sistema social perverso ou deficiente; d) teorias que entendem o crime como 
uma conseqüência da perda de controle e da desorganização social na sociedade 
moderna; e e) correntes que defendem explicações do crime em função de fatores 
situacionais ou de oportunidades (p. 98). 

 

A Economia, segundo Pereira e Fernandez (2000 apud SCHAEFER; SHIKIDA, 

2001), produziu três correntes voltadas para a análise da teoria econômica do crime: a 

primeira, de origem marxista, enfatiza que o aumento da criminalidade está relacionado às 

características do processo capitalista, sobretudo às vinculadas à ocorrência de crimes 

lucrativos; uma segunda corrente sustenta que o aumento da criminalidade está associado a 

problemas estruturais e conjunturais (altos índices de desemprego e concentração de renda, 

baixo nível de escolaridade e renda, descaso nas atividades de policiamento e justiça etc.); e 

uma terceira corrente reconhece que a prática de crimes lucrativos é uma atividade ou setor da 

economia como qualquer outra atividade econômica tradicional.  

 

Com relação a essa última corrente, Fernandez (1998, p. 38 apud SCHAEFER; 

SHIKIDA, 2001, p. 199) explica que “[...] os ganhos nessa atividade empresarial do crime são 

incertos e dependem fundamentalmente da probabilidade de sucesso nessa atividade”. Para o 

autor, a possibilidade de que os benefícios na atividade criminosa suplantem seus custos e 

compensem todo o risco estipulado está fortemente relacionada com a eficácia policial e 

judicial. Pode-se acrescentar, nesse caso, que a tecnologia de proteção produzida pela 

modernidade também influi no raciocínio entre custo e benefício que irá nortear as ações dos 

criminosos, tendo em vista que quanto maior a provisão de recursos para a proteção, maiores 
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os custos de se perpetrar o crime e menores as oportunidades do agressor (CERQUEIRA; 

LOBÃO, 2003).  

 

Essa a essência dos estudos pioneiros de Gary Becker (1968) sobre o 

comportamento humano e as suas motivações para a criminalidade, publicados no artigo 

Crime and punishment: an economic approach, que se apresentou como um marco na 

trajetória da busca dos determinantes da criminalidade e será melhor explanado a seguir. 

 

 

2.3 Teoria Econômica da Escolha Racional 

 

 

Becker, em seus estudos, não se debruça apenas sobre os crimes propriamente 

considerados como tal (homicídios, assaltos, lesões corporais, furtos e roubos), mas aborda 

todas as violações, inclusive as relativas à evasão fiscal e os chamados “crimes do colarinho 

branco”1, considerando o crime “[...] an economically important activity or industry, 

notwithstanding the almost total neglect by economists” (p. 170), negligência esta já atribuída 

por Marshall, em 1961, a uma atitude, comum à época, de se considerar as atividades ilegais 

sobremodo imorais para merecer qualquer atenção sistemática do mundo científico. 

 

Em sua análise do custo econômico do crime, Becker (1968) descobre que as 

fraudes e os roubos, dentre outros crimes perpetrados contra a propriedade, não exatamente 

podem ser considerados como envolvendo custos sociais, porquanto somente representam 

uma transferência da perda suportada pelas vítimas, que é compensada pelos ganhos dos 

criminosos, na mesma proporção.  

 

No entanto, numa equação simples, o economista acaba desfazendo esse 

entendimento, explicando que se a indústria da fraude e do roubo se mostra competitiva, o 

somatório do valor do tempo dos criminosos investido na prática delituosa, aqui incluídos os 

tempos em que fica foragido ou preso, e do valor do capital investido, que deve levar em 

conta os riscos “do negócio” envolvidos, se igualaria, aproximadamente, ao valor de mercado 

da perda para suas vítimas. Ora, nesse sentido, o que o autor está querendo dizer é que as 

                                                 
1  De acordo com Becker (1968), o crescimento acentuado dos impostos e das legislações fez crescer essas 
modalidades de violação mais rapidamente do que os crimes contra a pessoa. 
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perdas sofridas pelas vítimas, que equivalem aos retornos da prática dos crimes - financeiros 

ou não - obtidos podem ser tomadas como a medida do valor do trabalho e do capital 

investido pelos delinquentes em atividades legais, que são verdadeiros custos sociais 

(BECKER, 1968). 

 

Nesse contexto, sua abordagem consiste no desenvolvimento de um modelo 

formal de avaliação econômica do comportamento criminoso em que o ato criminoso 

decorreria de uma avaliação racional do indivíduo dos benefícios e custos esperados aí 

envolvidos, comparados aos resultados da alocação do seu tempo no mercado de trabalho 

legal, como se pode visualizar em suas próprias palavras: 

 
The approach taken here follows the economists usual analysis of choice and 
assumes that a person commits an offense if the expected utility to him  exceeds the 
utility he could get using his time and other resources at other activities. Some 
persons become ‘criminals’, therefore, not because their basic motivation differs 
from that of other persons, but because their benefits and [sic] costs differ 
(BECKER, 1968, p. 176). 

 

A Teoria da Escolha Racional, portanto, defende que o indivíduo é o agente por 

excelência de sua participação em atividades criminosas. Segundo Becker (1968), integra uma 

teoria bem mais ampla – a da Economia do Crime -, que não se apoia nas inúmeras produções 

construídas ao longo do tempo para explicar as motivações criminosas, algumas das quais 

mencionadas anteriormente.  

 

A criminalidade é vista pelo autor como uma atividade meramente econômica, 

como muitas outras, em que o indivíduo vai procurar investir naquilo que lhe trará maior 

retorno financeiro – se na atividade legal, com seus salários e rendimentos, na maioria das 

vezes baixos e sem perspectiva de crescimento (incentivos positivos) e suas jornadas diárias, 

que podem ser exaustivas e sem atrativos (incentivos negativos), ou na atividade criminosa, 

com a possibilidade de ganhos fáceis, rápidos e elevados (incentivos positivos) e o aparato 

policial e judicial repressor e condenatório (incentivos negativos). Em outras palavras, o 

agente faz uma análise entre os lucros e custos envolvidos para se definir pelo exercício de 

uma atividade legal ou criminosa (BECKER, 1968). 
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3 MECANISMOS DE CONTROLE DE CONDUTAS ILÍCITAS NAS INSTITUIÇOES 

PÚBLICAS: A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ COMO 

OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Esta terceira seção apresenta os mecanismos de controle da prática de condutas 

ilícitas nas Instituições Públicas, tendo a Sefaz como objeto de estudo, por intermédio das 

ações empreendidas na Corregedoria. Detalha, ainda, a base de dados, fazendo uma descrição 

sucinta das variáveis em estudo e de alguns resultados alcançados desde a sua implantação 

como unidade fazendária. 

 

 

3.1 SEFAZ/CE: Origem e Evolução  

 

 

A Administração Pública Estadual compreende órgãos e entidades que atuam na 

esfera do Poder Executivo e as atividades estatais que visam a atender as necessidades da 

coletividade. A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará ou simplesmente Sefaz Ceará, parte 

integrante do Poder Executivo, é uma das mais antigas instituições públicas da administração 

estadual, considerando-se a sua criação por meio da Lei nº 58, de 26 de setembro de 1836, há 

170 anos, quando José Martiniano de Alencar - pai do escritor cearense José de Alencar - era 

o Presidente da Província do Ceará. 

 

Desde então são decorridos 170 anos de uma história institucional que se 

confunde com a do próprio Estado, em razão de sua missão de “Captar recursos financeiros 

para atender às demandas da sociedade”.  

 

A Sefaz tem realizado reformas estruturais, introduzindo novas técnicas de gestão 

de processos e de pessoas, buscando proporcionar uma boa imagem junto aos contribuintes, 

oferecendo um serviço com qualidade e mensurando o nível de satisfação de seus clientes. 

 

Ainda atenta às mudanças e à necessidade de aperfeiçoar os procedimentos 

operacionais e sua estrutura tecnológica para imprimir maior racionalização, agilidade e 

desburocratização em suas atividades, por meio do 3º Seminário para Liderar Mudanças 
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(SLM), realizado em 1996, propôs a criação da Corregedoria, do Conselho de Ética e do 

Código de Ética e Disciplina, buscando transformar uma imagem desgastada junto aos 

administradores e clientes em uma visão institucional destinada a alcançar a liderança 

nacional no desempenho da arrecadação tributária e administração financeira, com a 

satisfação dos clientes internos e externos.  

 

 

3.2 A Criação da Corregedoria na Secretaria da Fazenda 

 

 

Nascida sob a égide do SLM, a Corregedoria foi criada em 1997 com a finalidade 

de zelar pela boa imagem, respeitabilidade e credibilidade da Sefaz; divulgar e fazer cumprir 

o Código de Ética e Disciplina; assim como realizar os procedimentos de prevenção e 

correição de conduta ilícita praticada por servidor fazendário. 

 

Passados 13 (treze) anos de sua implantação, um dos produtos importantes de 

auxílio é um banco de dados que permite a concatenação das informações sobre denúncias 

contra os fazendários, e que foi modificado e acrescido para a realização desta dissertação.  

 

 

3.3 Descrição da Base de Dados 

 

 

A Base de Dados utilizada nesta pesquisa foi construída a partir dos mecanismos 

de controle existentes na Corregedoria, cujos dados permitiram a elaboração de uma planilha 

contendo todas as solicitações encaminhadas à unidade fazendária. Para efeito da pesquisa foi 

considerado um intervalo de 10 anos, a partir de 2000 até 2009.  

 

Convém salientar que as denúncias chegam à Corregedoria geralmente através de 

cartas, sendo algumas anônimas. Outro meio de se recepcioná-las é a partir de demandas dos 

gerentes da Sefaz. Após lidas, passam por uma triagem e, depois de examinadas, se 

transformam em processos que serão objeto das apurações, dividindo-se entre aquelas que são 

consideradas apenas uma investigação preliminar, outras que se convertem em processos de 

sindicâncias e, por fim, aquelas que deverão ser encaminhadas à Procuradoria Geral do Estado 
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(PGE), haja vista que extrapolam as competências legais da Corregedoria, devendo, portanto, 

ser apuradas por intermédio de um processo administrativo disciplinar. 

 

A base de dados formatada em planilha contém as seguintes informações: ano da 

denúncia, nível de gravidade do ilícito, assunto denunciado e dados dos servidores 

denunciados, a exemplo de sexo, cargo, tempo de serviço, idade, lotação, residência, status 

funcional, estado civil e escolaridade. 
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4 METODOLOGIA E MODELO EMPÍRICO ADOTADOS 

 

 

Esta dissertação procurou verificar que tipo de característica do servidor ocorre 

com maior frequência entre aqueles que possuem alguma denúncia vis-à-vis aqueles 

servidores que não possuem nenhuma denúncia. Portanto, o modelo utilizado é um modelo 

Logit de probabilidade de receber pelo menos uma denúncia no período de 2000 a 2009, 

dadas as características do servidor e do seu respectivo cargo. O modelo logit é baseado na 

função de probabilidade logística acumulada, que é especificada como:   

 

βXii e
XYEP −+

===
1

1)/1(                                                         (1) 

 

onde: Pi = Probabilidade de receber pelo menos uma denúncia, X é uma matriz de variáveis 

expostas na Tabela 1, e β é o vetor de coeficientes destas que deverá ser estimado.  

 

Como os coeficientes do modelo logit são de difícil interpretação direta, 

estimaram-se também efeitos marginais para o nível médio das variáveis. Esse efeito marginal 

foi estimado utilizando-se o software Stata 9.1, seguindo Long (1997). 

 

Dessa forma, foi considerada toda a amostra a fim de se criar um modelo geral de 

regressão para estimar a probabilidade de que um servidor tenha sido denunciado, sendo a 

unidade fazendária a referência espacial. A proposta deste trabalho consistiu em realizar um 

estudo acerca dos efeitos da teoria racional de Gary Becker, evidenciando que a atividade 

criminosa resulta de uma escolha racional dos indivíduos, baseada em análises custo e 

benefício, aqui se entendendo que os benefícios são resultantes da diferença entre os lucros 

obtidos com a atividade ilícita comparados com os provenientes da atividade lícita. Por outro 

lado, os custos estariam associados às penalidades impostas aos criminosos, em caso de 

aplicação de sanção. 

 

Como o objetivo empírico desta dissertação é uma comparação de características 

entre fazendários denunciados e não denunciados, cruzou-se a base de dados elaborada a 

partir dos dados fornecidos pela Corregedoria (denominada de grupo da Corregedoria) com a 

base de dados de registro de todos os servidores da Sefaz, constante do sistema de recursos 
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humanos (denominada de grupo de Controle), o que permitiu a análise das seguintes variáveis 

contidas na Tabela 1 a seguir2.  

 
Tabela 1 – Descrição das Variáveis 

Variável Definição Média 
Total 

Média 
Corregedoria 

Média 
Controle 

Homem  1 se for homem, 0 se for mulher   0.6122 0,6974 0.5294 
Idade Idade do funcionário em anos 48.14 48,87 47.42 
Casado  1 se estado civil for casado, 0 se de outra forma 0.6559 0,6683 0.6437 
Solteiro  1 se estado civil for solteiro, 0 se de outra forma 0.2456 0,2291 0.2616 
Estado Civil outros 1 se estado civil não for solteiro ou casado, 0 se 

de outra forma 0.0935 0,1024 0.0944 
Esc. Segundo Grau 1 se escolaridade maior for segundo grau, 0 se 

de outra forma 0.1076 0,1553 0,0606 
Esc. Superior 1 se escolaridade maior for superior sem 

especialização, 0 se de outra forma 0.1617 0,1591 0,1641 
Esc. Especialização 1 se escolaridade maior for superior com 

especialização, 0 se de outra forma 0.6429 0,5982 0,6868 
Esc. Mestrado 1 se escolaridade maior for mestrado ou 

doutorado, 0 se de outra forma 0.0878 0,0872 0,0883 
Tempo_5  1 se tempo de serviço menor que 5 anos, 0 se de 

outra forma 0.1353 0,0886 0,1805 
Tempo_6_18 1 se tempo de serviço for entre 6 e 18 anos, 0 se 

de outra forma 0.2213 0,2215 0,2211 
Tempo_19_25 1 se tempo de serviço for entre 19 e 25 anos, 0 

se de outra forma 0.3603 0,3987 0,3230 
Tempo_26_30 1 se tempo de serviço for entre 26 e 30 anos, 0 

se de outra forma 0.0786 0,0835 0,0737 
Tempo_30_  1 se tempo de serviço for mais de 30 anos, 0 se 

de outra forma 0.2045 0,2075 0,2014 
Lotação Capital  1 se a lotação do funcionário for em Fortaleza, 0 

se de outra forma 0.6216 0,5632 0,6781 
Lotação interior  1 se a lotação do funcionário for no Interior, 0 

se de outra forma 0.2999 0,3379 0,2628 
Lotação Reg. Metro  1 se a lotação do funcionário for na região 

metropolitana, 0 se de outra forma 0.0786 0,0987 0,0589 
Residência ≠ 
Lotação 

1 se o município de residência for diferente do 
município de lotação, 0 se de outra forma 0.3348 0,4227 0,2493 

Com comissão 1 se exerce cargo comissionado, 0 se de outra 
forma 0.0879 0,0683 0,1068 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SEFAZ  

 

Analisando-se os dados referentes ao total de servidores da Sefaz e comparando-

os com os relacionados aos servidores denunciados, pôde-se observar que:  

 

O gênero predominante foi o masculino, com os homens representando 61,22% 

do total de servidores fazendários e 69,74% daqueles que foram denunciados.  

                                                 
2  Vale ressaltar que nesta nova planilha descaracterizaram-se os servidores a partir de sua descrição por meio de 
um número identificador, para assegurar o sigilo e o anonimato das informações.  
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A idade variou entre 25 e 70 anos, sendo que a média do servidor fazendário é de 

48,14 anos, enquanto que os servidores denunciados têm idade média de 48,87 anos.  

 

No quesito estado civil, os casados prevalecem em relação aos solteiros e aos 

demais, pois a média total de casados é de 65,59%, para 66,83% dentre os que foram 

denunciados. 

 

Sobressaíram-se os servidores que possuem curso de especialização, sendo que, 

na média total, 64,29% dos servidores têm título de Especialista, enquanto que do grupo da 

Corregedoria, 59,82% possuem essa titulação.  

 

No item tempo de serviço, a maior parte dos servidores está enquadrada nas faixas 

de 6 a 18 anos (22,13%) e 19 a 25 anos (36,03%) de serviço público estadual. Nessas mesmas 

faixas, as médias do grupo da Corregedoria foram 22,15% e 39,87%, respectivamente.  

 

Relativamente à unidade de lotação, 62,16% do total de servidores da Sefaz/CE 

têm exercício funcional na Capital, 29,99% trabalham no Interior e 7,86% estão lotados na 

Região Metropolitana, enquanto que, para os servidores denunciados, esses números 

assumem os percentuais de 56,32%, 33,79% e 9,87% na mesma sequência de lotação. 

Acrescente-se que da média total apenas 33,48% dos servidores não residem no mesmo local 

onde trabalham. Em se tratando do grupo denunciado, um total de 42,27% de servidores não 

reside na mesma localidade onde exerce suas atividades funcionais, restando uma 

predominância nessa situação. 

 

Do total do quadro de servidores da Sefaz, 8,79% exercem cargo de 

representação, porém, dos denunciados, apenas 6,83% possuem cargo em comissão na 

organização.  

 

Importante ressaltar que as denúncias foram divididas em três níveis de gravidade 

(1, 2 e 3), sendo atribuído 1 para o ilícito leve, 2 para o médio e adotando-se 3 para o ilícito 

considerado grave. Como exemplo daquelas práticas consideradas de risco leve tem-se o 

acesso a conteúdo impróprio na Internet, irregularidade em troca de plantão, conflito entre 

servidores e irregularidade em licença extraordinária, dentre outras. As situações consideradas 

como de risco médio são irregularidade em termo de declaração, furto de documento, desvio 
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de conduta, pendência de documento de arrecadação estadual. Os ilícitos tidos como de maior 

gravidade são a prática de extorsão, divulgação de informações sigilosas, favorecimento de 

informações privilegiadas a contribuintes e formação de quadrilha. 

 

Convém informar que foram registrados 1.604 códigos identificadores que 

representam o corpo funcional da Sefaz. Desse total, 814 servidores não foram denunciados 

no período examinado; 505 servidores sofreram pelo menos uma denúncia; 182 receberam 

pelo menos duas denúncias; 67 servidores tiveram mais de três denúncias; 21 servidores 

foram atingidos por quatro denúncias; 7 servidores foram denunciados pelo menos cinco 

vezes; 4 foram contemplados com seis denúncias; 2 servidores foram vítimas de sete 

denúncias; e 2 servidores tiveram seu nome denunciado oito vezes. Saliente-se que nesse 

último caso mencionado, das oito denúncias oferecidas, a maioria foi do tipo 3. 

 

A Tabela 2, na sequência, mostra o histórico das denúncias recebidas por tipo de 

gravidade em relação ao ilícito denunciado no período de 2000 a 2009. Importante acrescentar 

que foram utilizadas, para o trabalho, somente as demandas que possibilitaram a identificação 

do servidor, haja vista que uma grande quantidade de denúncias não indica de forma precisa o 

denunciado, impossibilitando a sua identificação, razão pela qual houve a sua exclusão na 

formulação da base de dados, uma vez que a proposta do trabalho seria a elaboração do perfil 

do servidor denunciado. Outro fator que forçou a exclusão de algumas situações da base de 

dados foi o fato de não ficar claro qual o verdadeiro assunto que motivou a denúncia, assim 

sendo, a permanência de tal denúncia inviabilizaria a pontuação para o nível de gravidade.  

 
Tabela 2 – Total de Denúncias Recebidas pela COSEF – 2000 – 2009 

Ano N. Denúncias Totais N. Denúncias do Tipo 1 N. Denúncias do Tipo 2 N. Denúncias do Tipo 3 
2000 13 - 5 7 
2001 15 - - 6 
2002 13 1 10 1 
2003 14 - 4 6 
2004 18 1 6 5 
2005 117 3 86 14 
2006 48 - 26 17 
2007 252 1 198 45 
2008 121 35 50 31 
2009 736 340 197 182 
Total  1347 381 582 314 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da COSEF  
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Percebe-se que há um crescimento no número de denúncias encaminhadas à 

Corregedoria no período de 2000 a 2009, ressaltando-se os anos de 2007 e 2009, cujas 

notificações cresceram 425% e 508,26%, respectivamente, em relação aos anos 

imediatamente anteriores. Tendo-se como referência o primeiro ano pesquisado (2000) e o 

último (2009), verifica-se que houve um incremento de 5.561,54% no número de denúncias, 

haja vista que somente em 2009 tem-se que houve 736 denúncias, refletindo-se em 54,64% 

em relação ao total de 1.347 ocorridas em todo o período pesquisado. 

 

Relativamente às denúncias por tipo de gravidade, depreende-se que, no total, 

houve uma ocorrência maior do Tipo 2, com 582 denúncias, perfazendo 43,21% em relação 

ao total de denúncias recebidas. 

 

O crescimento citado em 2007 torna-se mais visível na denúncia do Tipo 2, 

enquanto que em 2009, houve um considerável aumento na denúncia do Tipo 1. 

 

É possível verificar que durante os anos de 2000, 2001, 2003 e 2006 não foi 

identificada a ocorrência de denúncias do Tipo 1, enquanto que em 2001 não houve 

confirmação de denúncia do Tipo 2.  
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5 RESULTADOS 

 

 

A fim de avançar um pouco mais no entendimento do histórico das denúncias 

recebidas, foi analisada cada categoria de ilícito separadamente por tipo de denúncia (de risco 

leve, médio e grave). Os resultados do modelo de probabilidade de receber denúncia por 

condutas ilícitas estão expostos na Tabela 3 abaixo, devidamente classificados por tipo de 

denúncia.   

     
 Tabela 3 – Probabilidade de Denúncia por Tipo – Modelo Logit 

 
Prob. Denúncia Tipo 1 Prob. Denúncia Tipo 2 Prob. Denúncia Tipo 3 

Coeficiente Efeito 
Marginal Coeficiente Efeito 

Marginal Coeficiente Efeito 
Marginal 

Homem 0.3005* 0.0498 0.2164 0.0338 1.0935** 0.1092 
 (2.17)  (1.51)  (6.00)  
       

Idade -0.0345** -0.0084 -0.0022 -0.0004 -0.0008 -0.0001 
 (2.79)  (0.17)  (0.06)  
       

Solteiro 0.0350 0.0059 -0.0683 -0.0107 -0.4477* -0.0442 
 (0.23)  (0.42)  (2.10)  
       

Estado Civil outros -0.2493 -0.0397 0.3895+ 0.0677 0.4009+ 0.0486 
 (1.08)  (1.83)  (1.73)  
       

Esc. Superior -0.6054* -0.0905 -0.7411** -0.1004 0.0180 0.0019 
 (2.43)  (3.12)  (0.07)  
       

Esc. Especialização -0.4945* -0.0868 -1.1194** -0.1942 -0.2340 -0.0258 
 (2.33)  (5.52)  (1.03)  
       

Esc. Mestrado -0.2858 -0.0451 -1.4536** -0.1573 -0.0657 -0.0069 
 (1.00)  (4.59)  (0.20)  
       

Tempo_6_18 m 0.3730 0.0667 3.1838** 0.6368 1.8068** 0.2766 
 (1.40)  (6.23)  (3.94)  
       

Tempo_19_25 m 0.3558 0.0617 3.4269** 0.6182 1.7476** 0.2284 
 (1.35)  (6.76)  (3.85)  
       

Tempo_26_30 m 0.5857 0.1124 2.6499** 0.5722 2.0000** 0.3617 
 (1.59)  (4.56)  (3.76)  
       

Tempo_30_  m -0.1045 -0.0173 2.5907** 0.5333 1.9528** 0.3127 
 (0.28)  (4.59)  (3.70)  
       

Lotação Interior -0.9855** -0.148 0.2053 0.0334 -0.0695 -0.0074 
 (4.30)  (1.00)  (0.28)  
       

Lotação Reg. Metro -1.3729** -0.162 0.3759 0.0653 -0.1153 -0.0119 
 (4.27)  (1.36)  (0.33)  
       

Residência ≠ Lotação 1.2144** 0.227 1.1074** 0.1949 -0.0536 -0.0057 
 (5.27)  (5.26)  (0.21)  
       

Com Comissão -0.2561 -0.0407 -0.3276 -0.0478 -0.8349** -0.0694 
 (1.09)  (1.41)  (2.62)  
       

Constant 0.4216  -3.6076**  -3.8496**  
 (0.79)  (5.19)  (5.42)  
       

Observations 1571  1571  1571  
Fonte: Elaboração da autora 
Nota: Valor absoluto da estatística z entre parênteses / + significante a 10%; * significante a 5%; ** significante 
a 1% 
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O modelo de regressão estimado apresentou significância para 6 variáveis, a 

saber: sexo, idade, estado civil, escolaridade, tempo de serviço e local de exercício 

profissional. Os resultados, em geral, demonstraram coerência com a teoria adotada, à 

exceção da “escolaridade” e “estado civil”.  

 

Os resultados relativos à escolaridade do servidor foram interessantes. Observou-

se que os servidores com nível superior têm uma probabilidade menor de receberem 

denúncias do tipo 1 e 2 do que os servidores que têm apenas o segundo grau. No entanto, a 

escolaridade não teve efeitos significantes na probabilidade de cometer o delito mais grave. O 

resultado refuta, em parte, a tese de que a educação exerce influência na prática de delito. Para 

Farias Júnior (2001, p. 91):  

 
[...] o nível de escolaridade exerce grande influência na prática do delito. Pode-se 
aliar a falta de educação com a ignorância. A ignorância é a falta de representação 
da realidade; é a falta de vislumbre dos horizontes dos conhecimentos que só a 
sabedoria, a cultura e os estímulos intelectuais podem dar.  

 

Também seria de se esperar que os servidores casados tivessem menor 

probabilidade de serem denunciados, pois de acordo com algumas teorias, o fato de ser casado 

torna o indivíduo mais comprometido socialmente, o que traria uma maior preocupação com 

sua imagem, enquanto que haveria, para o solteiro, um custo menor pela perda da imagem. 

Porém, não é o que se percebe nos resultados obtidos, a partir dos quais se ressalta que os 

delitos de níveis 2 e 3, para o solteiro, apresentaram resultado negativo (-0.0683 e -0.4477, 

respectivamente) comparado ao dos casados. Em relação ao estado civil, portanto, a relação é 

inversa, existindo uma relação positiva de vir a ser denunciado quando o servidor é casado. 

Uma tentativa de explicar tal resultado seria o fato de o indivíduo casado estar recebendo mais 

pressão em seu entorno. 

 

O gênero pode influir na probabilidade de ser denunciado, em virtude das 

diferenças de comportamento entre homens e mulheres. Se o servidor é do sexo masculino, 

verifica-se que a probabilidade de ser denunciado é 10,92% maior do que sendo do sexo 

feminino. Note-se que o coeficiente apresenta impacto para o delito de nível 1 (0.3005), 

crescendo em relevância se o delito for do nível 3, cujo coeficiente é 1.0935. Logo, o gênero 

masculino representa uma condição de vulnerabilidade que afeta positivamente a 

probabilidade de o servidor vir a ser denunciado. 
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Com relação à idade, é possível inferir que esta tem efeito negativo para a 

probabilidade de cometer o delito de nível 1 (-0.0345), entendendo-se que os mais jovens são 

mais propensos ao cometimento de delitos considerados mais leves.  

 

Ao se analisar o tempo de serviço dos servidores denunciados por condutas 

ilícitas, verifica-se que aqueles que têm de 19 a 25 anos de serviço público apresentaram uma 

probabilidade maior de ser denunciados em relação aos servidores das demais faixas 

pesquisadas. Esse resultado é estatisticamente importante quando se trata da denúncia do tipo 

2, ou seja, aqueles servidores que têm de 19 a 25 anos de serviço possuem 61,82% de 

probabilidade de cometer ilícitos em detrimento dos que têm menos de 6 anos de serviços 

prestados à SEFAZ. Relevante esclarecer que aqueles que têm mais de 30 anos de serviço 

apresentaram um percentual menor de vulnerabilidade de cometer delitos em relação às 

demais faixas.  

 

Na distribuição dos servidores indicando se residem no mesmo município onde 

trabalham, os resultados apontaram que, na maioria dos casos enviados à Corregedoria, o 

denunciado não reside no mesmo local onde trabalha, demonstrando que o denunciado com 

mais frequência não atua no município onde estabelece residência. O resultado é altamente 

relevante quando são considerados os delitos de tipo 1 e do tipo 2, entendendo-se que se o 

servidor não residir no mesmo município onde exerce suas atribuições, aumenta em 22,7% 

sua probabilidade de ser denunciado pelo tipo 1 e 19,49%, pelo tipo 2. Pode-se compreender 

que se trata de um efeito moral diante da localidade onde residem familiares e amigos, 

vinculando o servidor a uma maior integração aos seus pares. Considerando que a maioria é 

casada, isso pode vir a demonstrar que a formação de uma estrutura familiar e o convívio 

social sólidos afetariam positivamente os indivíduos, tornando-os menos propensos a 

ingressar no cometimento de condutas ilícitas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A proposta da presente dissertação foi traçar o perfil dos servidores fazendários 

que são denunciados à Corregedoria da Secretaria da Fazenda e assim entender o que leva um 

servidor a cometer um ilícito e identificar qual tipo de servidor é mais propenso a cometer 

ilícitos.  

 

As razões que levam um servidor a cometer um ato ilícito remontam a datas 

longínquas e foram abordadas em teorias multidisciplinares que consistem naquelas que 

explicam o crime com base em patologias individuais; nas que consideram o crime como uma 

atividade racional de obtenção e maximização do lucro; nas que defendem o crime como 

resultado de um sistema social perverso ou deficiente; nas que focalizam o crime como 

consequência da perda de controle na sociedade moderna, ou pós-industrial; e nas que 

consideram a prática de crimes uma questão de oportunidade momentânea. São motivações 

individuais, razões de cunho sociológico e mais recentemente o tema tem atraído a atenção 

dos economistas. 

 

Posto que o indivíduo é o foco principal do estudo econômico, haja vista que ele 

faz escolhas, a teoria econômica do crime está focada na decisão ou nas escolhas do 

indivíduo. Nesse sentido, dentro da abordagem da escolha racional, Gary Becker (1968) 

compreende o indivíduo como um agente econômico e analisa a atividade criminal como uma 

atividade econômica, em que o indivíduo, ao deparar com a possibilidade de praticar um ato 

ilícito, avalia de forma racional os ganhos e perdas esperados, procurando maximizar a função 

utilidade. Assim, o autor aborda a indústria do crime como uma atividade industrial normal, 

apenas ilegal, em que o indivíduo vai procurar investir naquilo que lhe trará maior retorno 

financeiro. A decisão de perpetrar ou não o crime resultaria de um processo de maximização 

de utilidade esperada, de acordo com as expectativas de retorno que advirão. Para tanto, o 

indivíduo confronta, de um lado, os potenciais ganhos resultantes da ação criminosa, o valor 

da punição e as probabilidades de detenção e aprisionamento associadas e, de outro, o custo 

de oportunidade de cometer crime, traduzido pelo salário alternativo no mercado de trabalho. 

 

A partir da experiência realizada na Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, 

quando foram registradas as denúncias de cometimento de condutas ilícitas praticadas por 
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servidores e encaminhadas à Corregedoria para apuração, buscou-se responder qual tipo de 

servidor é mais propenso a ser denunciado por cometer ilícitos. Por meio da realização de 

testes, chegou-se a resultados que apontam ser maior essa probabilidade entre os servidores 

do sexo masculino, casados, com 19 a 25 anos de tempo de serviço e que não residem na 

mesma localidade onde exercem suas atividades funcionais, adaptando-se à teoria econômica 

de Becker a prática de conduta ilícita no seio da Sefaz-Ce. 

 

Exterminar o cometimento de crimes e, nesse foco de discussão, a prática de 

condutas ilícitas, é tarefa altamente difícil. Muito embora a pesquisa tenha se limitado a 

investigar o perfil dos servidores fazendários que são denunciados, sem que tenham sido, 

necessariamente, condenados, necessário, contudo, que se pesquise fortemente sobre os 

fatores que levam servidores a ingressar no exercício de ilicitudes, identificando-se as causas 

de tais condutas e implementando políticas públicas que estimulem a adoção de mecanismos 

de controle das atividades desses servidores, seja através de práticas de desenvolvimento e 

valorização de pessoas, que têm cada vez sido mais eficazes, ou até mesmo pela aplicação de 

sanções mais severas que inibam a ação de práticas delituosas. 

 

Lembrando os achados de Becker, que considera ser o criminoso econômico como 

um empresário, que atua com o objetivo de adquirir vantagens lucrativas e assume os riscos 

inerentes a sua profissão, sem se preocupar com o lado moral do seu ato, este trabalho vem a 

ser uma modesta contribuição para uma tarefa árdua, contudo urgente e necessária, a ser 

efetivada por Homens que ainda acreditam ser possível construir uma sociedade mais ética e 

mais saudável para se viver com mais dignidade. 
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