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Capítulo 1

ANÁLISE DA ACURÁCIA ATRAVÉS DO USO DA 
FERRAMENTA SEIS SIGMA EM UMA EMPRESA 

DE COMPONENTES ELETRÔNICOS

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi otimizar a acurácia das linhas D e E da área 
de SMD de 94,28% e 94,09% para 99% até fevereiro de 2018. Trata-se 
de um estudo de caso realizado em uma empresa de componentes ele-
trônicos, atuante no Polo Industrial de Manaus. Na coleta de dados, foi 
utilizado o Sistema SAP ERP para identificar a ineficácia da acurácia nas 
linhas D e E de produção. Os dados foram analisados por uma equipe de 
especialistas com o uso do softwareMiniTab. Para compreender o proces-
so, estabeleceram-se fases para o acompanhamento dos resultados, quais 
sejam: fase de definição, fase de medição, fase de análise, fase de imple-
mentação e fase de controle. Essas fases foram analisadas durante o pe-
ríodo de dezembro de 2017 a junho de 2018, pelo método DMAIC. Após 
a implementação com a ferramenta Seis Sigma, a acurácia das linhas D 
e E obtiveram resultados significativos nos primeiros quinze dias de fe-
vereiro, onde a linha D alcançou 99,93% de acurácia e a linha E 100%. 
Com o novo fluxo de processo produtivo houve: redução para apenas um 
rack de armazenamento de componentes na área de SMD por linha; o 
uso de moldura plástica das etiquetas de identificação da localização de 
cada componente; melhoria no espaço físico entre as linhas de produção; 
realocação/redução de 34 colaboradores nas 9 linhas de produção em to-
dos os 3 turnos, gerando uma economia anual de aproximadamente USD 
200.000,00 (duzentos mil dólares).

Palavras-Chave: Acurácia. Estoque. Implementação. Seis Sigma. DMAIC.
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ABSTRACT
The objectiveofthisworkwastooptimizetheaccuracyoflines D and E oftheareaof    MDS 
from 94.28% and 94.09% to 99% byFebruary 2018. Thisis a case studyconducted 
in anelectroniccomponentscompany, operating in the Manaus Industrial Pole. For 
data collection, the SAP ERP System wasusedtoidentifytheineffectivenessofaccura-
cy in productionlines D and E. Data wereanalyzedby a teamofspecialistsusingth-
eMiniTab software. In ordertounderstandtheprocess, phaseswereestablished for 
monitoringtheresults, namely: definitionphase, measurementphase, analysisphase, 
implementationphaseandcontrolphase. ThesephaseswereanalyzedfromDecember 
2017 toJune 2018 bythe DMAIC method. AfterimplementationwiththeSix Sigma 
tool, theaccuracyoflines D and E obtainedsignificantresults in thefirstfifteenday-
sofJune, whereline D reached 99.93% accuracyandline E 100%. Withthe new pro-
ductionprocessflowtherewas: reductiontojustonecomponentstorage rack in the SMD 
area per line; the use of  a plastic frame for eachcomponent’slocationidentification-
labels; improvedphysicalspacebetweenproductionlines; relocation / reductionof  34 
employeeson 9 productionlines in all 3 shifts, generatingannualsavingsofapproxi-
mately USD 200,000 (twohundredthousanddollars).

Keywords: Accuracy. Stock. Implementation. Six sigma. DMAIC.

1.1 INTRODUÇÃO

Com o advento da informatização, o mercado está em constante 
mudança e devido a isso há exigências e instabilidades no modo de ges-
tão das empresas. Algumas empresas estão conseguindo se adaptar a esse 
novo modelo, entretanto, outras não conseguem acompanhar tais mudan-
ças, tornando o seu modelo de gerenciamento obsoleto. Diante desta rea-
lidade, é importante que as empresas busquem ferramentas e técnicas de 
melhorias para o seu processo produtivo (RISSI, 2007).

O Seis Sigma é uma iniciativa estruturada para a melhoria da quali-
dade das organizações e resolução de problemas específicos nos seus pro-
cessos, que faz amplo uso de metodologias estatísticas. Tal é necessário 
para lidar adequadamente com todas as fontes de informação e fatos pro-
cessuais a que esta abordagem dá primazia, bem como a sua variabilidade 
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e o ambiente de incerteza em que todas as decisões têm de ser tomadas. O 
mesmo se aplica ao planejamento das atividades de melhoria contínua e à 
implementação dos necessários sistemas de supervisão e controle. (REIS, 
2015).

Originalmente, o Seis Sigma foi destaque nas grandes empresas 
desde seu surgimento. Na Motorola (1987), até o final da década de 90, 
passando por um boom mundial quando apadrinhado por Jack Welch 
(NICOLETTI JÚNIOR, 2012). O autor informa que no período final da 
década de 90, a ferramenta foi objeto de desejo de todas as empresas, po-
rém acessível para poucas devido a sua complexidade de implantação e 
escassez de especialistas com conhecimento do assunto.

No Brasil, o Seis Sigma foi disseminado a partir de 1997, quando o 
Grupo Brasmotor introduziu o programa em suas atividades e apurou em 
1999 ganhos de R$ 20 milhões (WERKEMA, 2012). Contudo, existem 
poucos dados a respeito dos resultados obtidos com uma aplicação mais 
extensiva do programa Seis Sigma no país.

Um programa Seis Sigma implica o compromisso total para conse-
guir uma implementação bem-sucedida. Portanto, para diminuir riscos e 
aumentar o retorno de investimento, deve-se tratar a ferramenta como um 
processo que precisa ser implementado de forma a alcançar um melhor 
desempenho, mais rápido e com uma maior eficiência ao nível dos custos.

O problema deste trabalho é contextualizado pela falta de acurácia 
entre o sistema de controle de inventário e a quantidade de material físico 
apresentado nas linhas de produção. Em outras palavras, as informações 
contidas no sistema SAP da empresa sobre quantidades e localização de 
certos componentes eletrônicos, não correspondem com a localização fí-
sica deles nas linhas de produção. Destarte, pretende-se responder os se-
guintes questionamentos no decorrer dessa pesquisa: quais são os fatores 
contribuintes para uma ineficácia da acurácia nas linhas de produção da 
empresa? De que forma a implementação com a ferramenta Seis Sigma 
pode minimizar tais fatores?

Hipoteticamente, a falta de acurácia é o resultado de erro humano, 
erro de alimentação nas linhas de produção e não lançamento no siste-
ma. Por isso, torna-se relevante apresentar os objetivos da pesquisa para 
que o problema seja respondido e a hipótese seja verificada positiva ou 
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negativamente.
Para responder o problema da pesquisa, o objetivo geral deste tra-

balho é otimizar a acurácia das linhas D e E da área de SMD de 94,28% e 
94,09% para 99% até fevereiro de 2018. Em específico, o trabalho propõe: 
analisar as áreas envolvidas no fluxo de materiais: recebimento, estoque e 
produção; selecionar as linhas de produção com foco para correção (me-
lhoria) para a acurácia; e mapear os processos no modelo de produção, 
definindo ações de melhoria.

A respeito do que foi exposto até aqui, este trabalho apresenta sua 
importância no contexto brasileiro devido ao uso da ferramenta em diver-
sas áreas, especialmente na engenharia de produção e na logística, as quais 
são determinantes para a condução de resultados rápidos e significativos. 
Para a empresa, o projeto é importante porque trará impacto direto ao 
planejamento de produção e de compra de material; ter um controle de 
material dentro da fábrica; maior precisão material na linha de produção 
e; melhoria de processos e redução de custos com pessoas. 

Às universidades, a pesquisa é relevante por destacar a ferramenta 
Seis Sigma como fonte de solução de problemas relacionados à produção, 
qualidade, logística, estatística. À UFAM, a pesquisa é relevante por ser 
inédita, beneficiando inúmeros alunos dos cursos de engenharia de produ-
ção e logística que queiram utilizá-la para compreender a implementação 
através da ferramenta Seis Sigma, e no futuro auxiliar estes profissionais 
no domínio dos projetos Seis Sigma, compostos nomeadamente de master 
blackbelt, blackbelts e greenbelts, pessoas treinadas para realizar as esco-
lhas das atividades importantes dentro de um processo.  

O artigo apresenta quatro capítulos. A contar desta introdução, o se-
gundo capítulo é destinado à fundamentação teórica, que trará referências 
de autores que utilizaram a ferramenta Seis Sigma como resolução de seus 
problemas estudados; o terceiro capítulo é a metodologia, a qual apresen-
tará o processo anterior à implementação e por último, o quarto capítulo 
trazendo os resultados da pesquisa, demonstrando a eficácia da utilização 
da ferramenta Seis Sigma para a minimização de custos e melhoria de 
produtividade da empresa analisada.
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1.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.2.1 Gestão de Estoque

Segundo Slack (1997), estoque e definido como acumulação de re-
cursos materiais em um sistema de transformação. Algumas vezes estoque 
também e usado para descrever qualquer recurso armazenado. Não im-
porta o que está sendo armazenado como estoque, ou onde ele está posi-
cionado na operação, ele existira porque existe uma diferença de ritmo ou 
de taxa entre fornecimento e demanda. Conforme dito pelo autor, estoque 
é definido por tudo aquilo que precisa ser armazenado ou estocado em 
determinados locais de uma organização.

Segundo Dantas (2015) todo material que se encontra armazenado 
em uma quantidade alta, precisa ser aproveitado ou comercializado é des-
crito como estoque. O autor aborda o estoque comercial, que são os bens 
guardados para futuras vendas; e o estoque industrial que são usados para 
a fabricação do produto. O estoque de serviço, são bens alocados para se-
rem utilizados no desenvolvimento da operação da empresa.

Para Gomes; Milan (2017) e Ribeiro et.al. (2017), a gestão de esto-
que se caracteriza por um processo responsável que pode propiciar a quan-
tidade certa de insumos para a fabricação de um determinado produto de 
modo que não falte ou não proporcione atrasos operacionais. Logo, ne-
cessita-se nesta área um gestor competente para garantir o funcionamento 
contínuo e ininterrupto da operação da empresa.

Costa (2015) observa que a gestão de estoques é um conjunto de ati-
vidades, as quais visam a eficiência e o menor custo, buscando otimização 
e equilíbrio entre o estoque (produção) e consumo (demanda). Gonçalves 
(2017) nesta mesma linha de raciocínio, diz que atender as necessidades 
e exigências dos clientes devem se fazer com o menor custo de estoque 
possível, garantindo-lhes a continuidade de fornecimento.

No que diz respeito ao estoque, é importante frisar que este pro-
cesso vai muito além do que acondicionar itens organizados no seu lugar. 
Conforme Andrade (2011), o controle de estoque é um procedimento volta-
do para o registro, fiscalização e gestão de entrada e saída de mercadorias e 
produtos seja de indústria ou comércio. Desta forma, quando a empresa não 
realiza o planejamento de estoque adequadamente conforme sua demanda, 
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existe a tendência de a matéria-prima ser remanescente ou ausente.

1.2.1.1 Acurácia do estoque

O autor Zorzo (2015) explicita que a acurácia dos saldos de estoque 
é um dos principais indicadores de eficiência atrelados à gestão do esto-
que. Essa acurácia é medida percentualmente, comparando-se a quanti-
dade de material em que os registros estão corretos com a quantidade de 
material em estoque (ZORZO, 2015; LÉLIS, 2016). Podendo assim ser 
expressa pela Equação (1):

(1) Acurácia = quantidade de itens com registro correto / quantida-
de total de itens em estoque
Pode-se também medir utilizando o valor no lugar da quantidade de 

itens, através da Equação (2):
(2) Acurácia = valor de itens com registro correto / valor total do estoque
Zorzo (2015) ainda argumenta que é bastante comum ter itens com 

quantidade errada por menor que seja, pois qualquer erro de lançamento, 
erro de movimentação, furto ou perda de material terão reflexo nos re-
gistros. Esse reflexo pode afetar a promessa de venda, causar problemas 
em indicadores financeiros, de eficiência ou produtividade. Em resumo 
a baixa acurácia não é saudável para a empresa e um valor considerado 
aceitável pelo autor situa-se abaixo de 3%, dependendo do material.

Dessa forma, se a empresa possui um bom índice de acurácia, ela 
pode garantir uma compra correta de peças, pois quando um código pos-
sui um índice de acurácia baixo, a quantidade de peças desse código dispo-
nível na empresa vai estar sempre variando. Sendo assim, torna-se neces-
sário comprar uma quantidade maior do que o necessário para evitar que 
falte peças na produção (DROHOMERETSKI; SOUZA, 2010).

1.2.2 Seis Sigma

Seis Sigma é um programa de melhoria que tem por objetivo a redu-
ção dos defeitos e desperdícios oriundos pela falta do controle sistemático 
da qualidade, a redução dos custos gerados e promoção de melhorias re-
lacionadas ao atendimento de requisitos de clientes como a confiabilidade 
de entrega e a qualidade do produto fornecido (CARPINETTI, 2010).
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A metodologia Seis Sigma tem a finalidade de melhorar os proces-
sos, reduzindo a variabilidade. A variabilidade é tratada como se fosse 
uma falha intrínseca ao processo e, dessa forma, através de projetos de 
melhoria contínua e sustentável se objetiva reduzi-la a níveis baixíssimos, 
visto que não existe processo sem variação. (RATH & STRONG, 2001).

 A definição de Seis Sigma dada por Werkema (2002) consiste em 
uma estratégia gerencial disciplinada e quantitativa, cujo objetivo é aumentar 
a lucratividade das empresas por intermédio da melhoria da qualidade de seus 
produtos e processos, aumentando a satisfação dos clientes e consumidores.

A ideia por trás desta metodologia é bem simples: reduzir variação, 
defeitos, erros e falhas a um valor próximo de zero. É importante enfati-
zar que o Seis Sigma, ao contrário de muitos programas anteriores, não 
propõe a melhoria de operações de forma isolada, mas sim enfocam a 
melhoria de todas as operações de um processo (ROTONDARO, 2002).

1.2.2.1 Aplicação e Implementação da Ferramenta Seis Sigma

Esta seção mostra por intermédio de quadro (Quadro 1) a aplicação 
e implementação da ferramenta Seis Sigma por outros autores. Alguns dos 
estudos não implementaram propriamente o Seis Sigma, mas utilizaram 
ferramentas que puderam apontar a acurácia de estoque nos referidos es-
tudos de caso.

Tabela 1:  Antecedentes da Pesquisa

Ano Autor Objetivo Metodologia Resultados

2007
Rissi, 

Leandro 
Antônio

Este trabalho foi 
desenvolvido a 

partir do proble-
ma de falta de 

acurácia no esto-
que da empresa 
apresentada no 
estudo de caso, 

ou seja, o estoque 
físico da empresa 
divergia do esto-
que registrado no 

sistema.

Com o intuito de 
minimizar essa diver-
gência, foi utilizada 

no estudo em questão 
a metodologia Seis 
Sigma. Essa ferra-

menta proporcionou 
identificar os pontos 
que apresentavam 

falhas no processo e 
assim trabalhar em 

sua melhoria.

O estudo de caso mostrou 
como a metodologia Seis 
Sigma torna essa coorde-
nação e controle possíveis 

através da identificação 
dos problemas e maneiras 

de corrigi-los.
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2008

Peixoto 
Neto, 

Alberto 
Graça 
Lopes

Mostrar a eficiên-
cia da aplicação 
da metodologia 
Lean Six Sigma 

na Logística, isto 
é, mais especifi-
camente na re-

dução do tempo 
de atendimento a 

pedidos.

Os trabalhos de im-
plantação da metodo-
logia Lean Six Sigma 
na empresa iniciaram 
comum projeto pre-
viamente escolhido, 

com base na criticidade 
do processo logístico 
paraatendimento às 

características de qua-
lidade do cliente e no 
potencial financeiro 
para aorganização.

Usou PMAP, FMEA, 
matriz de causa e efeito

A metodologia Lean Six 
Sigma levou a imple-
mentação de um novo 

paradigma de organização 
do trabalho focalizado na 
criação de fluxo (movi-

mentação) de materiais e 
de informação, no traba-

lho puxado em função das 
necessidades dos clientes, 
nos zero defeitos e no zero 

acidentes.

2011
Sgarbi 
Júnior, 

Guilherme

Demonstrar a 
importância da 

metodologia 
Lean Seis Sigma 

na Logística e 
Cadeia de Su-

primentos como 
umaestratégia de 
mudança e me-
lhoria contínua 
na Gestão dos 

Estoques.

No estudo de caso 
usou o DMAIC 

como espinha dorsal 
do projeto e aplicou 

ferramentas de análise 
de dados juntamente 
com os conceitos da 
metodologia Lean.

O resultado alcançado foi 
uma redução no inventário 
de aproximadamente 30%, 
ou seja, saímos de um esto-
que em torno de R$4.600k 
no começo do estudo para 

R$3.350k ao término do pro-
jeto. Estes números foram 
alcançados mantendo-se o 

nível de serviço em torno da 
média histórica da empresa 
de 98% com um faturamen-
to estável dentro do período 
analisado. Em outras pala-
vras, se pudermos entender 
e controlar os desperdícios e 
a variação em nossos proces-
sos, do fornecedor ao cliente, 

então seremos capazes de 
reduzir a nossa dependência 

dos estoques

2011
Oliveira, 
Alcione 
Arcelino

Identificar as 
causas dos pro-

blemas de inven-
tário físico que 
potencializam 

os problemas de 
falta de material 

para atendimento 
ao cliente final.

Foi feita uma pesquisa 
no local aproxima-
damente um ano, 

acompanhando todos 
os passos do proces-
so. Usou diagrama 

de causa e efeito 
para implantação de 
contagem rotativa de 
estoque e medição do 

ILA.

As causas de divergência 
do ILA foram identificadas 
com sucesso entre as quais 

foi destacado: não aten-
dimento as premissas de 

inventario (Ponto de corte 
para contagem), área física 

destinada para separação de 
produto e falhas no acom-

panhamento para validação 
do inventário. Com base 

no gráfico de causa e efeito 
conclui-se que a maioria 
das causas de problemas 
de inventário tem como 

sua origem a mão de obra, 
caracterizando assim como 
sua resolução um processo 
eficaz de treinamento que 
deve ser desenvolvido e 

reavaliado constantemente.
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2016
CASTRO, 
Amanda 
Cristina

Apresentar um 
estudo do pro-
cesso de geren-
ciamento dos 

estoques de uma 
indústria do setor 
gráfico, a partir 
da análise dos 

dados coletados 
e aplicação das 
principais ferra-

mentas da gestão 
dos estoques, 

sendo elas: curva 
ABC, acurácia, 
cobertura e giro 

de estoque.

Desenvolveu-se o 
Diagrama de Ishikawa 
para auxiliar na iden-
tificação de possíveis 
causas que afetam ne-
gativamente o geren-

ciamento dos estoques 
da empresa

Verificou-se que a empresa 
possui grande investi-

mento em estoques, e as 
ferramentas apresentadas 
neste estudo se mostraram 
eficientes para análise dos 
itens em estoque, e para 
identificação de descon-

formidades no processo de 
gerenciamento de estoques 

da empresa.

2012
GALVA-
NI, Ricar-

do Luís

Comparar e 
analisar a aplica-
ção do programa 

Seis Sigma em 
manufatura e 
serviços, por 

meio de revisão 
da literatura, aná-

lise de projetos 
vivenciados pelo 
autor e pesquisa 

de campo em em-
presas praticantes 

do programa

Com o mapeamento 
do processo de for-

mação do inventário, 
que envolvia vários 
departamentos, foi 
possível identificar 

lacunas e práticas não 
padronizadas entre as 

áreas que eram im-
portantes para o bom 

desempenho.

Usou mapa do proces-
so, diagrama de causa 

e efeito, FMEA

A partir da pesquisa de 
campo, pode-se dizer os 
benefícios resultantes da 
aplicação do programa 

Seis Sigma para as empre-
sas, incluindo empresas 

de serviços, especialmente 
melhoria da qualidade das 
decisões, maior compro-
metimento com o cliente, 
aumento da retenção do 
conhecimento na com-

panhia e operações mais 
repetitivas.

2003

MO-
RANDO, 

Guilherme 
H.F

Ilustrar a histó-
ria, o conceito, 

as características, 
a metodologia e 
aplicações práti-
cas em projetos 
através do Seis 

Sigma

Estudo de caso foi 
utilizado a implanta-
ção do Seis Sigma na 

3M do Brasil.

Esta melhoria permitiu 
um melhor serviço ao 

cliente e, sobretudo, uma 
drástica redução dos esto-
ques da área, uma vez que 
os materiais importados 

constituem 70% do inven-
tário total da unidade de 

negócio.

2015
KIRSCH, 
Joseane 

Mosmann

Elaborar um 
plano de melho-
ria do processo 
de estocagem 

de medicamen-
tos, a partir de 
uma análise do 
processo atual-

mente utilizando, 
possibilitando 

um aumento do 
índice de acurá-
cia do estoque

Método estudo de 
caso em uma insti-
tuição hospitalar da 
região metropolitana 

de Porto Alegre. Usou 
a metodologia BPM 
para implementar o 

índice de acurácia do 
estoque.

A melhoria do processo 
gerada pelo sistema de 

controle com a utilização 
da metodologia BPM 

permitiu maior controle 
com as conferências das 
quantidades de medica-
mentos, bem como as 

demais medidas adotadas, 
auxiliando na melhoria da 

acurácia do estoque.
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2013
BENE-
VIDES, 
Gustavo

Abordar o con-
ceito de produ-
ção enxuta e a 

utilização desses 
conceitos na 

gestão do esto-
que, conhecido 
também como 

logística enxuta

Os maiores desafios 
na gestão de estoque 
são a rastreabilidade 
segura e a acurácia 

dos materiais, ou seja, 
a conferência de esto-
que, na qual busca-se 
comparar o estoque 
físico com a quan-
tidade presente no 

estoque lógico (dentro 
do sistema de controle 
de materiais). Dessa 
forma faz-se necessá-
rio a adoção de novas 
ferramentas para con-
tribuir com a confiabi-
lidade dos sistemas de 
gestão. Identificação 

por Rádio Frequência 
(RFID)

As peças, ao saírem do 
processo de produção, são 
armazenadas em paletes 

devidamente identificados 
com etiquetas RFID. Ao 
ser posicionado na esta-
ção de carregamento e 

controle, a etiqueta que o 
identifica já é alimentada 
com informações sobre 

o produto que está sendo 
produzido, como: Data, 

hora, modelo, quantidade, 
destino no estoque, destino 

final, etc.

2015
PEREI-
RA, Iza-

dora

Expor uma sínte-
se sobre o concei-
to de inventário 
e acurácia, além 
da aplicação da 

ferramenta.

Um estudo sobre a 
aplicação do método 
do inventário rotativo 

para o controle da 
acurácia no estoque 
de componentes aca-
bados em uma em-

presa metal mecânica 
localizada na cidade 

de Brusque/SC.

O método de controle de 
estoque através do inventá-
rio rotativo, mostrou-se ser 
uma ferramenta extrema-
mente adequada às neces-

sidades da empresa em 
estudo, pois é possível ter 
um melhor monitoramen-
to e controle da exatidão 

das informações.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

1.3. METODOLOGIA

1.3.1 Quanto à natureza

No que concerne a natureza da pesquisa, esta é considerada aplica-
da de abordagem quantitativa. 

Para Prodanov (2013) a pesquisa aplicada objetiva gerar conheci-
mentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específi-
cos. Envolve verdades e interesses locais. Os autores consideram a abor-
dagem quantitativa toda aquela que pode ser quantificável, traduzindo 
em números informações pertinentes no intuito de classificar e analisar o 
problema identificado.
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1.3.2 Quanto aos fins

Quanto ao ponto de vista dos objetivos da pesquisa, a mesma foi 
caracterizada como explicativa, uma vez que se pretendeu explicar o fenô-
meno da inacurácia dos estoques, observando os registros no sistema e no 
estoque físico.

A respeito desse tipo de pesquisa, Gil (2010) afirma que quando o 
pesquisador procura explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio 
do registro, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos 
observados. Visa a identificar os fatores que determinam ou contribuem 
para a ocorrência dos fenômenos; aprofunda o conhecimento da realidade 
porque explica a razão, o porquê das coisas.

1.3.3 Quanto aos meios

De acordo com Gil (2008) o método experimental consiste, especial-
mente, em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis, 
em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os 
resultados que a variável produz no objeto. 

Assim, percebeu-se a inacurácia do estoque da empresa, não condi-
zente com o sistema e em função disso o experimento se baseou na imple-
mentação da acurácia do estoque de modo a controlá-lo, observando os 
possíveis resultados mediante as ações empregadas.

1.3.4 Quanto ao universo e a amostra

O universo da pesquisa são 8 (oito) empresasdo Polo Industrial de 
Manaus (PIM), que abrange indústrias de diversos segmentos. Neste caso, 
a amostra é 1(uma)empresa atuante do PIM no segmento de componentes 
eletrônicos.

1.3.5 Técnica de Instrumentos de Coleta de Dados

Para a coleta de dados foi utilizado o sistema SAP ERP para iden-
tificar a ineficácia da acurácia nas linhas D e E de produção da empre-
sa. Devido aos valores divergentes estoque/sistema, o autor da pesquisa 
diagnosticou este problema por intermédio de observação participante e 
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relatórios mensais os quais permitiram visualizar a falta de acurácia nos 
estoques da empresa.

1.3.6 Técnica de Análise de Dados

Após observação e identificação do problema pelo Sistema SAP, 
os dados foram analisados por uma equipe de especialistas com o uso do 
software Mini Tab, voltado para fins estatísticos tendo similaridade com 
planilhas eletrônicas como Microsoft Excel ou Calc do Open Office. 

O Minitab, permitiu a análise dos relatórios das linhas, executando 
as devidas análises estatísticas e convertendo-as em gráficos para melhor 
visualização do problema. O programa foi utilizando em conjunto com o 
Seis Sigma, ferramenta de aperfeiçoamento de processos.

1.3.7 Estudo de Caso 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, decidiu-se utilizar 
o método estudo de múltiplos casos, seguindo a sugestão de Yin (2010), que 
se refere ao estudo de caso como este, tendo caráter empírico. O caráter em-
pírico, de acordo com o autor supracitado, diz respeito à investigação de um 
fenômeno atual, inserido no contexto da vida real. O mesmo autor ressalta 
que o estudo de caso se evidencia por intermédio de documentos, registros 
em arquivos, entrevistas, observações diretas, além de artefatos físicos.

O objeto de estudo é o estoque de uma empresa de componentes 
eletrônicos, cuja quantidade e a localização de materiais é divergente da-
quelas contidas no Sistema SAP, não correspondendo com a localização 
física deles nas linhas de produção. Há, portanto, dificuldade em se atingir 
a meta de acurácia estabelecida para as linhas de produção. Verificou-se 
que mesmo com ações internas esporádicas, o processo não permanecia 
dentro do nível esperado de 99% para os componentes eletrônicos usados 
nas linhas de SMD.

Para compreender o processo, estabeleceram-se fases para o acom-
panhamento dos resultados, quais sejam: fase de definição, fase de medi-
ção, fase de análise, fase de implementação e fase de controle. Essas fases 
foram analisadas durante o período de dezembro de 2017 a junho de 2018, 
pelo método DMAIC.
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1.3.8 Fase de Definição

Nesta fase foi necessário analisar o fluxograma do processo de ma-
teriais pelo próprio departamento, vinculando ao processo de produção. 
(Figura 1)

Figura 1: fluxograma do processo de materiais e produção

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Visto o processo com cada uma das responsabilidades dos departa-
mentos, a seguir mostra-se a visão dos depósitos existentes no sistema SAP 
e alocações, com os seus respectivos endereços físicos (Figura 2):



ANÁLISE DA ACURÁCIA ATRAVÉS DO USO DA FERRAMENTA SEIS SIGMA EM UMA EMPRESA DE 
COMPONENTES ELETRÔNICOS E RELEITURA DO CONTROLE EXTERNO À LUZ DO FISCO

19

Figura 2: Visão dos depósitos existentes no sistema SAP e alocações

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Nota-se a partir de ambos os fluxos clara necessidade de implemen-
tação nas áreas de recebimento, estoque e produção, as quais serão verifi-
cadas na fase de medição.

1.3.9 Fase de Medição

O acompanhamento dos dados indicou que algo permanecia in-
fluenciando negativamente os resultados dos valores diários.  Com a veri-
ficação, conclui-se que as linhas D e E seriam o foco do projeto por terem 
a maior variação nos resultados, maior quantidade de modelos a serem 
produzidos, maior fluxo de material (entradas e saídas), grande quantida-
de de materiais comuns entre modelos, transferências de materiais entre 
linhas, dentre outros.

Ao analisar o processo de movimentação de materiais desde a entra-
da na fábrica até a produção dos modelos programados (ou planejados), 
verificou-se resumidamente que 3 blocos representam essa movimentação: 
RECEBIMENTO – ESTOQUE – PRODUÇÃO (Figura 3):

Figura3: Blocos representantes do processo de movimentação de materiais

Fonte: Elaboração própria, 2019.
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O gráfico 1 mostra o problema da acurácia na área de recebimento 
e estoque ao longo do tempo.

Gráfico 1: Acompanhamento da acurácia no Estoque

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Diante do gráfico 1, pode-se perceber a oscilação da acurácia do 
estoque em percentual. Assim, notam-se picos de julho de 2016 a janeiro 
de 2017 em constante, decaindo em fevereiro de 2017 (90,98%), aumen-
tando em março para 97,99% e novamente apresentando queda em abril 
com 85,73%. A partir de maio, a acurácia retornou para sua constante até 
dezembro de 2017.

Os dados disponíveis no sistema SAP, na Área de Materiais e nas 
linhas de produção, definiram-se a meta específica do projeto: Elevar a 
acurácia absoluta mensal das linhas D e E, de 94,28% e 94,09% para 99% 
até fevereiro de 2018.

 Na fase de recebimento conforme o que foi analisado, esta área 
não possui participação significante na inacurácia das atividades. Na área 
do estoque, a acurácia foi monitorada para que a meta fosse alcançada. A 
produção tem uma importante contribuição para a inacurácia dentro da 
empresa, isso porque apresenta níveis de acurácia diferente entre as linhas, 
neste caso 8 linhas trabalham diariamente, possuindo um grande fluxo de 
materiais.
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1.3.10 Fase de Análise

Na elaboração dos mapas de processos, 4 processos se destacaram 
como grandes influenciadores do resultado da acurácia: (a) Processo diá-
rio de movimentação de materiais, (b) Sistema SAP para a gestão dos com-
ponentes via rede de dados, (c) Movimentação dos materiais nas linhas de 
produção e (d) Material bloqueado para análise (Figura 4).

Figura 4: Processos influenciadores do resultado da acurácia

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Percebe-se a partir do fluxograma da figura 4, que há clara neces-
sidade de minimizar muitas entradas dos processos destacados como in-
fluenciadores do resultado da acurácia.  Então, abaixo é mostrado um re-
sumo da sequência de ações realizadas (Figura 5):
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Figura 5: Mapa de Processo: ações realizadas a partir do processo diário de produção

Fonte: Elaboração própria, 2019.
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Figura 6: Mapa de Processo: ações realizadas a partir do processo diário de produção

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Na aplicação das ferramentas de mapeamento de processos, matriz 
de causa e efeito, análise de riscos via FMEA e aplicação de planos de 
ações, notou-se uma melhora significativa no entendimento do problema 
e das correções necessárias.

Dessa forma, os resultados deste estudo são a fase de melhoria (im-
provement) e a fase de controle.

1.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados encontrados estão focados na fase de melhoria e de 
controle. Abaixo serão elencados a melhoria no fluxo do processo com 
suas respectivas entradas e saídas.



Demetrius Bittencourt LousaDa | stanLey scherrer De castro Leite | eDuarDo Genaro escate Lay 
Luiz auGusto De carvaLho Francisco soares | aDenes teixeira aLves | eDerson aLmeiDa De souza

24

1.4.1 Fase de Melhoria (Improvement):

A partir da implementação, esta fase apresenta melhorias advindas 
da fase de análise e tomando como base os processos influenciadores no 
resultado da acurácia, a seguir mostra-se o novo fluxo com suas respecti-
vas entradas e saídas (Figura 7).

Figura 7: Novo fluxo de processos de produção

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Com tais melhorias, destaca-se a redução para apenas um rack de 
armazenamento de componentes na área de SMD por linha (Figura 8).

Figura 8: Melhoria de rack de armazenamento

Fonte: Elaboração própria, 2019.
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O uso de moldura plástica das etiquetas de identificação da locali-
zação de cada componente, evitando danos à etiqueta e assim como pro-
blemas com a leitura do código de barras do material, foi outra implemen-
tação realizada (Figura 9).

Figura 9: Melhoria de espaço entre componentes e padronização de etiquetas.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

É relevante mencionar a melhoria quanto ao espaço físico, que ficou 
maior entre as linhas de produção (Figura 10).

Figura 10:Espaço físico entre as linhas de produção

Fonte: Elaboração própria, 2019.
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1.4.2 Outras melhorias

Logo abaixo elencam-se outras melhorias identificadas durante a 
fase de implementação:

•	 Leitura imediata dos rolos dos componentes, seja para o arma-
zenamento no respectivo rack ou para alimentação da linha de 
produção; 

•	 Redução do tempo de verificação (conferência) dos rolos nas 
máquinas de SMD (insersoras) no começo e no final de cada 
turno;

•	 Redução do número de pessoas responsáveis pelo manuseio dos 
rolos de componentes;

•	 Todos envolvidos nos 3 turnos foram treinados nas melhorias 
correspondentes: alimentadores de produção, almoxarifes, ope-
radores de SMD, operadores do SAP, supervisores de produ-
ção;

•	 Substituição de máquinas de contagem de componentes defei-
tuosas por máquinas novas, garantindo as contagens estejam 
corretas e que as quantidades estejam acuradas tanto no estoque 
físico e quanto no SAP;

•	 Aumento sistemático do índice de acurácia das linhas de produ-
ção a medida que as ações foram implementadas;

•	 Redução / Realocação de34 colaboradores (entre operadores de 
SMD e alimentadores) nas 9 linhas de produção em todos os 
3 turnos, gerando uma economia anual de aproximadamente 
USD 200.000,00 (duzentos mil dólares).

1.4.3 Fase de Controle

Durante o período de análise, o gráfico 2, mostra a acurácia abso-
luta das linhas de produção no período de dezembro de 2017 a fevereiro 
de 2018.



ANÁLISE DA ACURÁCIA ATRAVÉS DO USO DA FERRAMENTA SEIS SIGMA EM UMA EMPRESA DE 
COMPONENTES ELETRÔNICOS E RELEITURA DO CONTROLE EXTERNO À LUZ DO FISCO

27

Gráfico 2: Acurácia absoluta das linhas de produção SMD

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

Onde visualiza-se a linha em vermelho, é o objetivo do projeto. 
Com isso percebe-se as linhas A, B, E, G e H fora da meta estabelecida, 
necessitando então da implementação.

Após 6 meses da implementação, o gráfico 3 mostra todas as linhas 
com acurácia na linha do objetivo pretendido.

Gráfico 3: acurácia das linhas após implementação

Fonte: Elaboração própria, 2019.
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A acurácia das linhas D e E obtiveram resultados significativos nos 
primeiros quinze dias de fevereiro, onde a linha D alcançou 99,93% de 
acurácia e a linha E 100% após as devidas ações.

Houve treinamento para as linhas D, E, F e G, incluindo o novo 
procedimento para retirar material das estantes. As linhas receberam trei-
namento em caso de falta de precisão e as ações de controle e contagem 
diária foram tomadas imediatamente; reduzindo tempo na verificação de 
bobina; melhorou-se o controle de material, porque existe apenas um rack 
de material por linha.

Ao final das ações, foi realizada uma comparação entre junho de 
2017 e junho de 2018 da linha D, conforme o gráfico 4.

Gráfico 4: Capacidade final linha D

Fonte: Elaboração Própria, 2019.

Nota-se através da leitura do gráfico que apesar de abril estar abaixo 
da meta de 99%, os valores de fevereiro a maio não indicam um afasta-
mento real da média. Além disso, pode se afirmar que a linha D apresenta 
um comportamento sob controle (previsível) em relação a sua acurácia. 
Mesmo abaixo da meta de 99%, a média de 98,55% nos indica a média de 
controle do processo.

O gráfico 5, traz a capacidade final da linha E no período de junho 
de 2017 e junho de 2018, antes e depois respectivamente.
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Gráfico 5:Capacidade final linha E

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Percebe-se um comportamento mais controlado da acurácia, po-
dendo-se verificar que a variação do ano de 2018 é menor quando compa-
rado ao de 2017.

Um estudo sobre a redução do tempo de ciclo do pedido aplicando 
o Seis Sigma foi realizado com a aplicação do método DMAIC de ma-
neira isolada, visando reduzir significativamente o nível das perdas nos 
estoques e melhorar a velocidade dos processos, reduzindo a variabilida-
de. Com a aplicação do DMAIC, houve redução no montante do estoque 
à proporção do esperado para quatro semanas, em média, o que reflete 
uma economia de $100 mil a favor do Capital de Giro e em espaço do ar-
mazém. Qualitativamente, o estudo demonstrou redução das reclamações 
dos clientes; redução de perdas com retrabalhos, auditorias de embarque/
inspeções, nível de cobertura dos estoques, transporte interno/movimen-
tação e redução do tempo de ciclo do pedido (PEIXOTO NETO, 2008).

Um estudo de caso realizado analisou as causas e efeitos da falta de 
acurácia no estoque de uma empresa, ou seja, o estoque físico da empresa 
divergia do estoque registrado no sistema. Utilizando o método DMAIC, 
o autor verificou que o Seis Sigma coordena melhor os estoques através da 
identificação dos problemas e os corrige efetivamente (RISSI, 2007).
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CONCLUSÃO DO PRIMEIRO CAPÍTULO

Este estudo procurou observar a falta de acurácia entre o sistema de 
controle de inventario e a quantidade de material físico apresentado nas 
linhas de produção D e E. No intento de saber quais os fatores contribuin-
tes para uma ineficácia da acurácia nas linhas de produção da empresa 
estudada, é possível afirmar que o erro humano, o erro de alimentação nas 
linhas e produção e o não lançamento no sistema são resultado da falta de 
acurácia.

A implementação com a ferramenta Seis Sigma pode minimizar os 
respectivos fatores citados supra, pois permite a coordenação e controle 
através da identificação dos problemas e formas de corrigi-lo. Nesse en-
sejo notou-se melhorias de espaço físico, de padronização de etiquetas de 
identificação, de armazenamento de componentes na área de SMD com a 
utilização de apenas um rack de armazenamento e outros fatores críticos 
percebidos durante a implementação.

Após a implementação com a ferramenta Seis Sigma, a acurácia 
das linhas D e E obtiveram resultados significativos nos primeiros quinze 
dias de fevereiro, onde a linha D alcançou 99,93% de acurácia e a linha E 
100%.

Além do que foi proposto no decorrer deste estudo, o modelo 
DMAIC utilizado na etapa de implementação se mostra eficaz na visua-
lização de ganhos no processo de suprimentos a partir de sua aplicação, 
posto que suas capacidades de gerar resultados financeiros se mostraram 
significativos, como a realocação / redução de 34 colaboradores nas 9 li-
nhas de produção em todos os 3 turnos, gerando uma economia anual de 
aproximadamente USD 200.000,00 (duzentos mil dólares).
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Capítulo 2

RELEITURA DO CONTROLE EXTERNO 
À LUZ DO FISCO

RESUMO
O objetivo geral do artigo é avaliar a diferença de eficácia e efetividade nos 
intrumentos de fiscalização utilizados no sistema de fiscalização tributária 
em relação aos instrumentos, análogos ou não, existentes no sistema de 
controle, por meio do cotejo das normas legais que dispoem acerca da 
matéria e seu delineamento, para o fito de aplicar referidos instrumentos 
no sistema de controle.No que se refere a metodologia ressalta-se  que fora 
escolhido o tipo de pesquisa descritiva visto a necessidade de descreverr os 
instrumentos a serem coletados para comparação em conjunto com o tipo 
de pesquisa exploratória pelo fato da pesquisa envolver a arguição de um 
problema em potencial. Utiliza-se o método de pesquisa qualitativo o que 
não obsta o uso de técnicas quantitativas de forma tópica e pontual., além 
de pesquisas documentais e uso da técnica de estudo de caso. Como resul-
tado confirmou-se a existência de instrumentos com eficácia e efetividade 
desiguais no fisco sem correspondência no sistemade controle externo.
Concluindo, aponta-se a urgente necessidade de promover a devida equa-
lização entre os diferentes instrumentos estudados de forma a dotar o sis-
tema de controle de maiores resultados no desenvolvmento do seu mister.

Palavras-chave: Administração Tributária. Controle Externo. 
Instrumentos de atuação.

ABSTRACT
The general objective of  the article is to evaluate the difference in effectiveness and 
effectiveness in the inspection instruments used in the tax inspection system in re-
lation to the instruments, similar or not, existing in the control system, through 
the comparison of  the legal norms that dispose about the matter. and its design, 
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for the purpose of  applying said instruments in the control system. Regarding the 
methodology, it is emphasized that the type of  descriptive research was chosen, given 
the need to describe the instruments to be collected for comparison together with the 
type of  exploratory research, since the research involves the argument of  a potential 
problem. The qualitative research method is used, which does not prevent the use of  
quantitative techniques in a topical and punctual way, in addition to documentary 
research and the use of  the case study technique. As a result, the existence of  ins-
truments with unequal effectiveness and effectiveness in the tax authorities without 
correspondence in the external control system was confirmed. In conclusion, there is 
an urgent need to promote the proper equalization between the different instruments 
studied in order to provide the control system with greater results in the development 
of  its task.

Keywords: Tax Administration. External Control. Acting instruments

2.1 INTRODUÇÃO

As relevantes mudanças da sociedade contemporânea, sobretudo 
pela magnitude da importância da tecnologia da informação e comunica-
ção, têm produzido fortes impactos na Administração Pública de todos os 
países e, mudando de forma relevante, a sua feição. 

Saímos, lá no passado, da Administração de cunho eminentemen-
te patrimonialista para chegar na doravente denominada Administração 
Gerencial, esta nos seus vieses do Gerencialismos Puro, Consumerismo e 
Public Service Orientation.

No momento não seria errôneo estatuir que vivemos um paradig-
ma novo, diferentes de todos os anteriores, pelo alcance de parâmetros 
diferentes de atuação e desempenho ante utilização de ferramentas e tec-
nologias computacionais e informacionais., sendo exemplos a Inteigência 
Artificial e o Machine Learning.

Adicionado a esse contexto evolutivo -salutar diga-se de passagem – 
temos, sobretudo nas sociedades democráticas, maior pressão popular por 
transparência e eficiência na atuação do Poder Público e na gestão estatal.

Tais pressões acabam por reverberar no âmbito do próprio Poder 
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Legislativo – o titular do controle externo – o que gera induções ainda 
maiores para um controle externo de melhor delinde e resultados gerais.

Exemplo de ação do Legislativo foi a observada entre as conclusões 
da CPMI dos Correios, em 2006, a qual recomendou o fortalecimento 
das instituições que combatem a corrupção no país e a articulação de um 
sistema nacional de controle, coordenado pela EFS brasileira, a saber o 
Tribunal de Contas da União (TCU).

A digressão supra já seria suficiente mas ainda temos a questão 
ambiental, como as mudanças climáticas globais, a questãohídrica e a 
proteção do patrimônio genético e da diversidade biológica. Todas essas 
questões constituem um embrincado sistema que suscita ação sistemátia, 
perene, ágil e efetiva das Cortes de Contas tutelando o meio ambiente, 
considerado pela própria Carta Magna, como patrimônio de todos os 
brasileiros.

Com efeito é adequado ressaltar, inclusive com base em parte da 
doutrina, o controle evolui – ou pelo menos deveria evoluir – no mínimo 
no mesmo grau e velocidade do objeto controlado. 

Logo é inequívoco a premência de uma evolução paritária e equiva-
lente a observada na Administração Pública em geral, dotando o controle 
externo de instrumentos que possiblitem o efetivo controle da coisa públi-
ca em prol de todos os brasileiros.

Por definição as administrações tributárias administram os tributos, 
elaboram e fazem cumprir as leis tributárias, recebendo a autoridade para 
o exercício das suas atribuições diretamente da Lei.

Inobstante, é mister estatuir que referidos órgãos estatias, insertos 
no âmbito do Poder Executivo dos respectivos entes, possuem uma ativi-
dade primária: impor e cobrar os tributos criados por lei. Para cumprir o 
acima estatuído levam a efeito as seguintes atividades:

•	 Estimar, arrecadar e auditar tributos estabelecidos pelo Governo 
por meio de Lei;

•	 Vigilância e fiscalização aduaneiras;
•	 Inscrição dos contribuintes, incluindoa sua completa gestão;
•	 Processmento de Declarações, Retenções e informação de tercei-

ros e manejo de recursos administrativos tributários ;
•	 Etc...
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Imperioso ressaltar que o público alvo das administrações tributá-
rias consiste em todos aqueles que levar a efeito situações que constituam 
o fato gerador das exações tributárias respectivas o que pode levar a cadas-
tro de contribuintes do da ordem de mais de 4 (quatro) milhões de contri-
buintes como se observa na imagem abaixo em páginacom Indicadores de 
Efetivo de Fiscalização - Relação do número de contribuintes inscritos no 
ICMS / número total de fiscais:

Quadro 1: Relação Contribuintes/Fiscais no Fisco de São Paulo

Relação Jurisdicionados/FiscaisSão Paulo (o maior Fisco Estadual do Brasil)

Trimestres de 
2021

Num. Inscritos 
no ICMS Paulista

Núm.Total de 
Fiscais

Total de contribuintes / 
Total de Fiscais

1°Trimestre 3.843.712 2670 1439

2°Trimestre 3.760.642 2667 1410

3°Trimestre 4.190.545 2658 1576

4°Trimestre  4 406.393 2644 1667

Média Anual 3.931.633 2665 1.475

Fonte: Base de dados da Sefaz SP

No caso acima o cadastro é apenas do ICMS tendo a admiinstração 
tributária de São Paulo que levar a efeito o controle das demais exações 
bem como das obrigações tributárias acessórias o que leva a uma carga de 
trabalho relevante a pressionar a Secretaria de Fazenda por moderniza-
ções de forma a alcançar máxima eficiência e eficácia de atuação.

Em contraponto às administrações tributárias antes referida temos 
os sistemas de controle externo insertos no âmbito da União, Estados, DF 
e alguns municípios.

Referido controle podemos estatuir é aquele que é realizado por ór-
gão estranho à Administração Pública escrutinada tendo como objetivos 
precípuos comprovar a probidade da Administração e a regularidade da 
captação, guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiros públicos.

Enquanto as administrações tributárias visam na sua funlça pri-
mária garantir a entrada de recursos via instituto dos tributos sendo seu 
público alvo uma ampla gama de contribuintes, o controle externo visa 
a regularidade, legadiade, eficiência, eficácia e efetividade na atuação da 
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Administração tendo por público alvo primária o doravante denominadao 
entidades jurisdicionadas.

Evidente que o número de unidades jurisdicionadas não faz face ao 
desafio enfrentado pelo Fisco conforme imagem precedente. Abaixo para 
comparação, colacionamos o número de jurisdicionados total do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, Estado com maior número de mu-
nicípios do país retirado do seu relatório de atividades relativo ao 1º tri-
mestre de 2022:

Quadro 2: Número deJurisdicionados em ao TCE MG

Jurisdicionados de Minas Gerais (Estado maior núm. de municípios do Brasil)

Jurisdicionados da esfera estadual 1280

Jurisdicionados da esfera municipal 7694

Outros jurisdicionados 8694

Total de Jurisdicionados 17.668

Fonte: Base de dados TCE/MG

O somatório dos jurisdicionados acima montou a 17.668 jurisdicio-
nados valor bem inferior ao alcançado pelo número de contribuintes no 
cadastro de ICMS do Estado de São Paulo.

Referida diferença justifica a escoha do porque comparar o controle 
externo com o Fisco: Ora quanto maior o número de agentes a ser con-
trolados, maior deve ser o, digamos, rendimento da atuação e, pois, mais 
efetivos devem ser os instrumentos utilizados.

Destarte, para os fins do presente trabalho teremos como campo de 
pesquisa basicamente a atuaçao dos seguintes órgãos ou entidades:

•	 Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (subsidiariamente 
Tribunal de Contas da União);

•	 Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (subsidiariamen-
te Receita Federal do Brasil).

Se, por presunção devidamente justificada na comparaçao havida 
acima, temos uma eficiência diferenciada do Fisco, podemos continuar 
referida presunção admitindo que os instrumentos por ele utilizados, pas-
síveis de comparação e importação ao controle externo, são em certa me-
dida mais eficazes.
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Dessarte, se os insrtumentos das adminstrações tributárias possuem 
desenho e eficácia geral melhores dos que os analogos utilizados pelo con-
trole externo, há uma lacuna nesses últimos que pode ser colmatada com 
o resultado da percepção do presente trabalho levando, inclusive,  a propo-
situras de melhorias para a atividade de controle Estatal.

Conquanto,apomos abaixo algumas informações essenciais relati-
vas ao presente trabalho:

a) O estudo de caso consiste em analisar o regime jurídico dos sis-
temas de fiscalização do fisco – com foco principál nas normas 
reguladoas dos escrutínios carreados pala administração tributá-
ria do Amazonas – e do sistema de controle externo – com foco 
principal nas normas reguadoras das avaliações levadas a efeito 
pelo administração de controle do Amazonas;

b) O problema estatuído em forma de pergunta é: Tendo em conta 
o período de janeiro de 2020 a junho de 2022, existe diferença de 
eficácia e efetividade nos intrumentos de fiscalização utilizados 
no sistema de fiscalização tributária em cotejo com os instrumen-
tos, análogos ou não, existentes no sistema de controle ?

Inobstante, apõe-se, a seguir, o objetivo geral na forma da estrutura 
que, como e por que: Avaliar a diferença de eficácia e efetividade nos in-
trumentos de fiscalização utilizados no sistema de fiscalização tributária 
em cotejo com os instrumentos, análogos ou não, existentes no sistema 
de controle, por meio do cotejo das normas legais que dispoem acerca da 
matéria e seu delineamento, para o fito de aplicar referidos instrumentos 
no sistema de controle.

Para possibilitar o alcance do objetivo geral definiu-se os seguintes 
objetivos específicos: (1) Selecionar e analisar sinteticamente os instrumen-
tos de atuaçao das administrações tributárias; (2) Selecionar e analisar sin-
teticamente os instrumentos de atuação do controle externo; (3) Comparar 
os instrumentos de atuação e proposta de equalização dos instrumentos de 
controla com os do Fisco.

Esse estudo se justifica na medida em que resta extremamente ne-
cessário analisar a relação possivelmente existente entre os instrumentos e 
processo de atuação das adminsitrações tributárias e dos sistemas de con-
trole externo.
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Inobstante a diferença entre os sistemas de controle externo no mun-
do há a neessidade de evolução nessa função estatal em todo o mundo para 
o fito de acompanhar a evolução observada nas Adminsitrações Públicas.

Alcançado os objetivos do trabalho, teremos uma base teórica 
para a introdução de melhores práticas nas Cortes de Contas ou mesmo 
Auditorias Gerais, possibilitando um trabalho mais fluído e assertivo, com 
economias de recursos públicos tão escassoz.

Ademais o tema abordado representa uma gama de assuntos pou-
co explorados a nível mundial e, igualmente, no Brasil e na Universidade 
Federal do Amazonas, podendo assim contribuir para as pesquisas na área.

Visando atingir o objetivo e responder a questão da pesquisa, for-
mulam-se a seguinte hipóteses: (a)  É plenamente possível a comparação 
entres dois campos da seara pública: administrações tributárias e sistemas 
de controle externo; (b) Há instrumentos de atuação das administrações 
tributárias análogos aos utilizados nos sistemas de controle externo; (c) Há 
instrumentos de atuação nas administrações tributárias análogos áqueles 
observados nos sistemas de controle externo e com desempenho superior 
implicando na necessidade de comparação e equalização dos desenhos e 
regulações d) Proposta de equalização.

O referido artigo está estruturado conforme as seguintes seções: na 
primeiraé exibida a introdução, onde apresenta-se a fundamentação e con-
textualização teórica e organizacional, metodologia, apresentação e aná-
lise dos resultados, conclusões e referências, além de outras subseções que 
consubstanciam o presente trabalho.

No que se refere a metodologia ressalta-se  que fora escolhido o 
tipo de pesquisa descritiva visto a necessidade de delinear os instrumentos 
a serem coletados para comparação em conjunto com o tipo de pesquisa 
exploratória pelo fato da pesquisa envolver a arguição de um problema.

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.2.1 Antecedente da Pesquisa

Na presente seção busca-se dar uma visão geral acerca dos antece-
dentes da pesquisa por intermédio das informações contidas no quadro 
seguinte:
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Quadro 3: Quadro antecedente da pesquisa

SOBRENOME 
MATERNO, 

ANO
OBJETIVO GERAL METODOLOGIA RESULTADOS

CASTRO, 2022

Existe diferença de 
eficácia e efetividade 
nos intrumentos de 

fiscalização utilizados 
no sistema de fisca-

lização tributária em 
cotejo com os ins-

trumentos, análogos 
ou não, existentes no 
sistema de controle

Descritiva e explo-
ratória

Confirmação 
da existência de 

instrumentos 
com diferen-
te eficácia e 

efetividade no 
fisco sem cor-
respondência 
no sistemade 

controle externo 
e proposta de 
equalização 

deinstrumentos

Fonte: Elaboração própria

2.2.2 Controle Externo

Segundo Alexandrino e Paulo (2017, p. 948)o controle da coisa pú-
blica é ínsito à forma de Governo vigente no Brasil – República (artigo 
1º, caput CF/88) – e condição sine qua non para a efetividade do princípio 
democrático atuando como um corolário do Estado de Direito pelo que é 
caracterizada a nação brasileira.

A ideia subjacente,nuclear e central quando se trata do tema contro-
le da administração pública, segundo MEIRELLES (1997, p. 284), reside 
no fato de que os gestores da res publica não são os titulares da mesma 
– sendo este o povo – motivo pelo qual a eles – gestores de bens alheios 
– imputa-se sem nenhuma exceção o meta princípio administrativo da 
indisponibilidade do interesse público.

Introduzido sua conceituação mister aduzir que o tema controle 
no âmbito do Direito Administrativo, corroborando a ideia de Frederico 
Pardini (PARDINI, 1997) é de difícil sistematização dado que não há uma 
codificação vigente no ordenamento jurídico quanto ao tema. 

Nem mesmo a Carta Magna/Constituição Federal de 1988, ápice 
do arcabouço normativo brasileiro, ao tratar sobre o tema, logrou coligir 
em capítulo ou seção única todas as macro normas acerca do tema.
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Assim, tem-se, em verdade, Segundo ROCHA (2004, p. 228) uma 
verdadeira miríade de normas em textos esparsos os quais dizem respeito 
ao tema em comento complementando tais normas o entendimento juris-
prudencial. Porquanto, abaixo faremos citação de algumas delas:

No que pertine ao direito positivo, conquanto, temos que o Decreto-
Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, quanto ao tema assim é vazado:

Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos se-
guintes princípios fundamentais:
(...)
V - Controle.

Acerca do mesmo tema, um dos maiores doutrinadores do direito 
administrativo brasileiro MEIRELLES (1997, p. 284), tece o seguinte con-
ceito (2014, fls. 143): 

“Controle, em tema de Administração Pública, é a faculdade de vi-
gilância, orientação e correção que um poder, órgão ou autoridade 
exerce sobre a conduta funcional do outro”

O controle é, pois, matéria afeta tanto ao Direito Constitucional 
positivo quanto ao Direito Administrativo, sobretudo o doutrinário. 
Ademais, recai sobre tal assunto diversas classificações, sendo algumas de-
las: a) quanto a origem; b) quanto ao momento do exercício; c) quanto ao 
aspecto controlado e d) quanto a amplitude. 

Para os fins deste trabalho não teremos foco aprofundado nas classi-
ficações enumeradas nas alíneas acima constantes dos itens “b” a “d” pelo 
que focaremos apenas na classificação contida na alínea a.

Dando seguimento ao tema controle temos que, conforme a ori-
gem, o mesmo pode ser dividido em: Controle Interno, Controle Externo 
e Controle Popular.

O Controle Interno é aquele exercido dentro do mesmo poder – 
Executivo, Legislativo, Judiciário – ou órgão autônomo – Ministério 
Público, Defensoria Pública e Tribunais ou Conselho de Contas.

Referida espécie de controle é aquele executado mediante relação 
hierárquica direta ou mesmo aquele levado a efeito mediante o uso de ór-
gãos especializados. Ademais, a doutrina administrativa considera como 
interno o controle exercido pela administração direta sobre a indireta em 
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um mesmo poder.
Já o controle popular deriva da supremacia da cláusula republicana 

esta consubstanciada no Direito Administrativo no princípio da suprema-
cia do interesse público, pelo que o ordenamento jurídico nacional prevê 
uma série de instrumentos para a efetivação de tal esfera de controle, di-
ga-se de passagem, a mais legitimada possível visto que praticada pelo 
destinatário de toda atuação estatal: o povo.

A última espécie de controle e a mais importante para os fins deste 
trabalho é o denominado controle externo. O mesmo pode ser simploria-
mente conceituado como sendo o escrutínio executado por um Poder ou 
órgão autônomo sobre outro poder ou órgão autônomo.

Importante esclarecer que na acepção de boa parte da doutrina o 
controle externo não é apenas aquele exercido pelas Cortes de Contas, 
quer municipais, quer municipal ou mesmo Estaduais, mas abrange os rea-
lizados pelo Legislativo e Judiciário em face do Executivo.

Inobstante, dentro desse âmbito, existem outras espécies de referido 
controle sendo o controle externo da atividade policial um exemplo emble-
mático. Assim é mister estatuir que o foco do presente trabalho é perquerir 
os instrumentos de atuação tanto das administrações tributárias quanto 
das carreadas pelo controle externo sendo este aquele executado pelas do-
ravantes denominadas Cortes de Contas e posicionado topograficamente 
a partir do artigo 70, caput da Constituiçao Federal, verbis:

(...)
SEÇÃO IX
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacio-
nal e patrimonial da União e das entidades da administração di-
reta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder.
(...)

Inobstante aporemos abaixo conceito de controle externo extraído 
da doutrina os quais são assim vazados:
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Meirelles entende que controle externo é o que se realiza por órgão 
estranho à Administração responsável pelo ato controlado e visa a 
comprovar a probidade da Administração e a regularidade da guar-
da e do emprego dos bens, valores e dinheiros públicos, bem como 
a fiel execução do orçamento.

Rocha entende o controle como constituído de um juízo, seguido, 
em caso negativo, deeventual medida, com forma impeditiva (inefi-
cácia do ato), extintiva (anulação do ato) ou reparativa 1.4. (sanção 
aos responsáveis).

Pardini preleciona que Controle externo sobre as atividades da 
Administração, em sentido orgânico e técnico, é, em resumo, todo-
controle exercido por um Poder ou órgão sobre a administração de 
outros. Nesse sentido, é controle externo oque o Judiciário efetua 
sobre os atos dos demais Poderes. É controle externo o que a admi-
nistração diretarealiza sobre as entidades da administração indireta. 
É controle externo o que o Legislativo exerce sobre aadministração 
direta e indireta dos demais Poderes. Na terminologia adotada pela 
Constituição, apenas esteúltimo é que recebe a denominação jurídi-
co-constitucional de controle externo (CF arts. 31 e 70 a 74),deno-
minação esta repetida especificamente em outros textos infraconsti-
tucionais, como, por exemplo, a Lei n. 8.443/1992.

2.2.3 Instrumentos de Fiscalização do controle externo

Antes da Constituição de 1988, as fiscalizações dos Tribunais de-
Contas restringiam-se, basicamente, a auditorias financeiras e orçamentá-
rias. Do ponto de visto do direito positivo, a partir de 1988 contudo, am-
pliaram-se significativamente as dimensões da fiscalização exercida pelo 
controle externo, cabendo-lhe examinar os aspectos denatureza contábil, 
financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da gestão pública, sob 
oscritérios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, eficácia 
e efetividade.

A própria Declaraçao de Lima, citada no item proecedente, suscita 
e exorta que o controle externo empreenda as tão propaladas fiscaizações 
operacionais ou de desempenho no sentido de aferir os resultados da ges-
tão pública.

Insitutição de setores de inteligência, análise de dados, laboratórios 
de inovaçao, utilização de equipamentos tais como drones e laboratórios 
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de análise asfáltica, enfim, observa-se uma níida evolução em instrumen-
tos fiscalizatórios titularizados pelas Cortes de Contas ao longo do tempo.

Feito uma breve introdução da evolução de aspectos da fiscalizaçao 
passamos abaixo a expor os instrumentos de fiscalização do controle (os 
do fisco são citados em parêntesis), separadas em classes especialmente 
criadas para esse intentovisando, em momento posterior, compará-las e 
coligir base para avaliação dos seus contornos.

Quadro 4: Instrumentos do Controle (instrumentos do Fisco)

Fonte: Elaboração própria

Na tabela acima alocamos propositalmente os mesmos itens que 
constam na tabela alusiva a análise dos instrumentos fiscais – esses em 
maior número e mais bem tipificados/regulados na legislação correlata.

Uma observação importante a se fazer é a de que parte da 
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complexidade da legislação fiscal deve-se a gama de regulações ati-
nente a cada tributo e à quantidade de situações fáticas as quais devem 
ser constantemente avaliadas pelo Fisco para o fito de detectar e, após, 
homologar a denominada subsunção do fato à norma impositiva tributária.

Assim uma conclusão preliminar é a de que a organização do Fisco 
é levada a efeito com base nessa modularização relativa a cada tributo. 
Mas e o controle externo? É essencial perceber que o controle externo tem 
como destinatário principal de suas ações o próprio poder público, sendo 
exemplo típico e clássico de accountability horizontal.

Logo, referida forma de controle tem como objetivo certificar a ges-
tão homologando sua escorreição nos parâmetros constitucionalmente de-
finidos. Destarte, a compartimentalização de suas ações varia conforme a 
natureza dos próprios órgãos públicos que avalia. Pelo exposto podemos 
sistematizar referido pensamento cunhando o quadro abaixo:

Quadro 5: Ênfase por sistema

Sistema Ênfase Compartimentalizaçao das suas 
funções

Fisco Arrecadação de recursos Por Tributo

Controle Gasto dos Recursos Por UG

Fonte: Elaboração própria

A maioria das Cortes de Contas distribui sua capacidade fiscalizató-
ria com base na divisão clássica do Direito Administrativo: Administração 
Direta e Indireta. 

Eventualmente, em movimento de nítida especialização, algumas 
cortes instituíram setores especializados no controle de funções específicas 
tais como: tributação, obras públicas, admissão, aposentadorias, reformas e 
pensões, licitações e contratos, transferências voluntárias, etc. Logo a força 
auditorial de cada TC, sobretudo no aspecto de profundidade de atuação, 
varia conforme o seu nível ou grau de desconcentração administrativa.

2.2.4 Instrumentos de apoio à Fiscalização

Após a rápida introduçao acima é mister efetuarmos uma pequena 
análise de alguns dos instrumentos do controle externo. Primeiramente 
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temos que, na classe, Instrumentos de apoio à Fiscalização, O Tribunal de 
Contas do Estado do Amazonas, conta com basicamente as sefguintes 
ferramentas:

•	 Contas
•	 Softwares de coleta de dados
•	 Acesso a Bases de Dados
O controle dos Tribunais de Contas tem foco precípuo na aferição a 

posteriori da gestão pública sendo o instituto das Contas um bom exemplo 
desse viés. 

Assim, anualmente, os entes que se subordinam ao escrutínio do 
TCE-AM devem enviar até o dia 31.3 de cada ano, as suas contas relativas 
aos fatos e atos de gestão carreadas no exercício financeiro anterior. 

Atualmente devido construção jurisprudencial – leia-se STF – te-
mos dois tipos de contas: contas de governo e contas de gestão, ambas 
explicitadas pelo próprio Pretório Excelso conforme abaixo no bojo da 
ADIN 849:

A diversidade entre as duas competências, além de manifesta, é tra-
dicional,sempre restrita a competência do Poder Legislativo para o 
julgamento às contasgerais da responsabilidade do Chefe do Poder 
Executivo, precedidas de parecerprévio do Tribunal de Contas: cui-
da-se de sistema especial adstrito às contas doChefe do Governo, 
que não as presta unicamente como chefe de um dos Poderes,mas 
como responsável geral pela execução orçamentária: tanto assim 
que aaprovação política das contas presidenciais não libera do julga-
mento de suascontas específicas os responsáveis diretos pela gestão 
financeira das inúmerasunidades orçamentárias do próprio Poder 
Executivo, entregue a decisão definitivaao Tribunal de Contas. 
(Rel.: Min. Sepúlveda Pertence).

Complementam o rol de mecanismos aptos a captar dados dos ór-
gãos controlados no bojo do TCE AM algumas soluções de coleta tais 
como o software E-CONTAS que, com base em regulação, popula as bases 
de dados do TCE AM com dados dos jurisdicionados. 

Já a Resolução TCE AM n° 12, de 28 de Setembro de 2009institui o 
sistema de cadastramento deobras – SCO - e estabelece procedimento de-
cadastramento e acompanhamento de obrase serviços de engenharia pelas 
unidadesgestoras estadual e municipais e dá outrasprovidências.

Adiante, a Resolução TCE AM n° 11 , de 28 de Setembro de 
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2009Dispõe sobre a remessa obrigatória pelo SistemaGEFIS dos dados re-
ferentes aos Relatórios deExecução Orçamentária e de Gestão Fiscal com-
vistas ao acompanhamento e fiscalização documprimento das normas da 
Lei n° 101, de 04 demaio de 2000, no âmbito do Estado e dosMunicípios 
e dá outras providências.

Já o instituto de acesso a Base de Dados consiste em abordagem 
mais incisiva do ponto de vista dos jurisdicionados e complexa do ponto 
de vista da própria Corte, sendo, portanto, mais rarefeita no âmbito da 
Corte de Contas do Amazonas.

No entanto, após a assinatura pelos TCs do termo de cooperação 
que criou o Infocontas – a Rede Nacional de Informações Estratégicas 
para o Controle Externo -essa realidade começou a mudar. 

O Laboratório de Informações e Controle – Labcontas - um siste-
ma de grande alcance que integra 96 bases de dados, 55 organizações de 
controle e uma média de 580 usuários, sendo que 249 são do controle 
externo. Referida solução informática é um ambiente rico para as audito-
rias, pois cruza informações que já possibilitaram verificar, por exemplo: 
a) o ranking de fornecedores que mais são acessados pelos órgãos públicos 
federais, b) a fiscalização de mais de um milhão de Cadastros Gerais de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ, c) dois milhões e meio de Cadastros Gerais de 
Pessoas Físicas – CPF, etc.

Conquanto a patente evolução das ferramentas do controle externo, 
é inegável observar que o rol de institutos do Fisco para objetivo análogo – 
captar informações para suas operações –suscita potencialmente um data 
lake mais relevante do que os atualmente utilizados pelo controle. 

O cadastro dos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas é atividade de suma importância dado que as informações alí 
registradas acabam por formar a base de atuaçao de toda a Corte.

Contudo, observa-se nítida necessidade de melhoria na estruturação 
e gestão de tais informações visto a incidência de relativo descaso dos titu-
lares de referidos dados e metadados.

Tal dificuldade é exemplificada por exemplo na dificuldade de im-
plementar as comunicações eletrônicas tão úteis no período da pandemia 
devido o isolamento social. Muitas delas são ignoradas ou nunca alcança 
o seu destinatário dado a desatualização de referidas informações. Abaixo 
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citamos um excerto do RI TCE AM relativo ao tema:

Art. 4.º No exercício de sua competência, o Tribunal terá irrestrito 
acesso a todas as fontes de informações disponíveis em Órgãos e 
Entidades das Administrações estadual e municipais, a sistemas ele-
trônicos de processamento de dados, inclusive. 
§ 1.o  O Órgão de controle interno do Estado e de cada Município 
encaminhará ao Tribunal ou colocará à disposição dele, em cada 
exercício, por meio de acesso a banco de dados informatizado, o rol 
de responsáveis e suas alterações, com a indicação da natureza da 
responsabilidade de cada um, além de outros documentos ou infor-
mações necessárias, na forma prescrita em Resolução

Não há formalmente a tipicidade de um cadastro de jurisdicionados 
(CJ) na formalidade que se observa com o Cadastro de Contribuintes ge-
renciado pelo Fisco.

Aprofundando melhor o tema temos que as obrigações tributárias 
dividem-se em obrigações principais e acessóriasconforme lições emana-
das do Direito Tributário. Assim, por obrigação principal entende-se aque-
la obrigação de “dar”, ou seja, de entregar aos cofres públicos o valor do 
tributo devido. 

Já a obrigação acessória não está relacionada ao pagamento em si 
do tributo, mas sim de obrigações de natureza diversa, a saber, de “fazer 
ou deixar de fazer” algo no interesse da Administração Tributária. 

Portanto, pagar o ICMS é uma obrigação principal (dar algo) e emi-
tir nota fiscal uma obrigação acessória (fazer algo). Nesse contexto, uma 
das mais importantes obrigações acessórias é a inscrição no cadastro de 
contribuintes do Estado do Amazonas, que tem por finalidade o registro 
dos elementos de identificação, localização e classificação das pessoas físi-
cas ou jurídicas que desenvolvam atividades que as qualifiquem como con-
tribuintes. Vejamos o que o Código Tributário do Estado do Amazonas 
sobre o assunto:

Art. 27. Inscrever-se-ão no Cadastro de Contribuintes do Estado do 
Amazonas (CCA) antes de iniciarem as atividades, as pessoas cita-
das no artigo 19, na forma prevista em regulamento.
§ 1° O documento comprobatório da inscrição é intransferível e será 
renovado sempre que ocorrer modificação de seus dados cadastrais, 
ou quando determinado pela repartição fazendária.
§ 2° O número de inscrição no CCA deve constar nos livros e 
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documentos fiscais que o contribuinte utilizar.
§ 3° As pessoas não inscritas no CCA estão impedidas de imprimir 
ou mandar imprimir documentos fiscais, de requerer a autenticação 
livros fiscais e de se beneficiar de crédito fiscal presumido previsto 
nesta lei.
§ 4° No prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de 
encerramento de suas atividades, o contribuinte é obrigado a 
pedir baixa de sua inscrição no CCA, na forma estabelecida em 
regulamento.
§ 5° O contribuinte que não cumprir as obrigações tributárias 
acessórias, na forma prevista em regulamento, terá o seu cadastro 
no CCA suspenso, de oficio.

Antes (não durante ou depois) de iniciar suas atividades, os con-
tribuintes devem se inscrever no CCA, o Cadastro de Contribuintes do 
Estado do Amazonas. Ao se inscreverem, receberão um documento que 
comprova a inscrição, sendo este intransferível e renovado quando houver 
alteração de dados ou quando a Fazenda assim determinar.

Por ocasião da inscrição, o contribuinte receberá um número, que 
chamamos de inscrição estadual (IE), que deverá ser aposto em todos os 
documentos fiscais que utilizar. Caso o contribuinte não se inscreva no 
CCA, perderá o direito a utilização de créditos presumidos previstos a 
legislação, bem como ficará impedido de emitir documentos fiscais.

Já no caso de encerramento das atividades, o contribuinte tem 15 
dias para pedir a baixa de sua inscrição e não o fazendo se sujeitará às 
penalidades previstas na legislação. Também se sujeitarão às penalidades 
todos aqueles que descumprirem as obrigações acessória, podendo ser o 
seu cadastro no CCA suspenso de ofício.

Art. 28.  As saídas de mercadorias de estabelecimentos industriais 
ou comerciais, que devam ser por sua natureza, quantidade ou 
qualidade, comercializadas ou utilizadas em processo de industria-
lização, somente poderão ser promovidas se destinadas a pessoa 
inscrita.

Se a característica da mercadoria levar ao entendimento de que ela 
só poderá ser comercializada ou industrializada, o remetente só poderá 
dar saída para pessoa inscrita no CCA.

O cartão de inscrição no CCA deve ficar no estabelecimento para o 
qual foi emitido. Se for encontrado em estabelecimento diverso a inscrição 
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será cancelada de ofício.
Por razões óbvias, se o cartão estiver em posse de outra pessoa por 

ter o contribuinte perdido, não há que se falar em cancelamento da inscri-
ção, mas para isso deve-se comunicar o fato à repartição fiscal.

Art. 30. O Regulamento estabelecerá as normas para inscrição, sus-
pensão, baixa e cancelamento do CCA, inclusive de ofício, especi-
ficando os documentos que deverão ser apresentados para esse fim

Por todo o exposto urge a criação de um cadastro de unidades juris-
dicionadas ao TCE AM nos moldes e com os requisitos do CCA mantido 
pelo fisco amazonense tendo o mesmo as seguintes características:

• A inscrição no cadastro de UJs deve ser realizado antes mesmo 
do início das atividades da IJ respectiva e logo após a sua aprova-
ção legislativa;

• Haverá a emissão de um documento comprobatório da inscrição 
o qual será atualizado sempre que ocorrer alterações cadastrais;

• Será atribuído a cada UJ em cada gestão um número único o qual 
deverá constar nas prestaões de contas e em todas as comunica-
ções havidas com a Corte;

• UJs não inscritas no cadastro e que não o atualizarem estão im-
pedidas de interagir com o TCE AM;

• A UJ que não cumprir as obrigações acessórias que lhe são impu-
tadas terá sua inscrição suspensa de ofício;

• Regulamanto específico definirá as normas para inscrição, sus-
pensão, baixa e cancelamento do CCA, especificando os docu-
mentos que serão utilizados para esse fim.

O princípio utilizado pelo fisco é o de registro da totalidade das 
transações ocorridas até mesmo pela necessidade de verifcar se determina-
da transação deve ser oferecida à tributação. 

Por escrita fiscal entende-se as rotinas de lançamento e escritura-
ção dos diversos tributos, registrados nos livros fiscais. Uma nota fiscal de 
venda, por exemplo, deve ser escriturada no livro registro de saídas, que 
deverá conter todas as saídas realizadas pelo sujeito passivo.

Com base na escrita fiscal do contribuinte é que o Auditor reali-
za sua fiscalização, tentando identificar possíveis infrações à legislação 
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tributária. Com efeito, sobre o assunto, o Código Tributário do Estado do 
Amazonas assim é vazado:

Lei 19/97. Art. 69. O sujeito passivo do imposto fica obrigado a 
manter escrita fiscal destinada ao registro de suas operações e pres-
tações, na forma prevista na legislação.
§ 1° O Regulamento estabelecerá os modelos de documentos e de 
livros fiscais, a forma e os prazos de sua emissão e escrituração, 
podendo, ainda, dispor sobre a sua dispensa ou obrigatoriedade, tendo 
em vista a atividade econômica ou natureza do estabelecimento, 
bem como a natureza das respectivas operações ou prestações.
Art. 70. Além dos livros e documentos previstos em Regulamento, 
a Secretaria de Estado da Fazenda poderá instituir outros de utili-
zação obrigatória.
Art. 71. É vedada a utilização de uma única escrita fiscal a estabe-
lecimentos de natureza diversa, ainda quando situados num mesmo 
local e pertencentes a um só contribuinte.
Art. 73. Cada estabelecimento, seja matriz, filial, depósito, agência 
ou representante, terá escrituração fiscal própria.

Conforme previsto nos itens acima colacionados, a escrituração fis-
cal deve ser feita para cada estabelecimento, ainda que do mesmo titular. 
Desta forma, se um contribuinte possui 5 filiais no Estado do Amazonas, 
deve possuir uma escrita fiscal para cada estabelecimento.

Ademais, os livros fiscais serão descritos na legislação e podem ser 
obrigados ou dispensados caso a legislação assim determine, por conta das 
características especiais do sujeito passivo. Pode inclusive o Regulamento 
instituir novos livros e documentos de utilização obrigatória.

Importante asseverar que, atualmente, a escrituração é feita de for-
ma digital (Escrituração Fiscal Digital–EFD), sendo A EFD é um dos sub-
projetos do Sistema Público de Escrituração Digital–SPED, e compõe-se 
da totalidade das informações, em meio digital, necessárias à apuração dos 
impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte, 
bem como outras de interesse das Unidades Federadas e da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil–RFB.

Importante citar a previsão do artigo 72 do CTE AM, verbis:

Lei 19/97. Art. 72. Para fins de fiscalização, constituem instrumen-
tos auxiliares da escrita fiscal os livros da Contabilidade Geral e os 
demais documentos fiscais e contábeis.
§ 1.º Os livros obrigatórios de escrituração, contábil ou fiscal, 
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os documentos fiscais, inclusive os emitidos ou armazenados 
eletronicamente, bem como quaisquer outros comprovantes dos 
lançamentos efetuados nos livros, serão conservados até que ocorra 
a extinção dos créditos tributários decorrentes das operações e 
prestações a que se refiram.

Ou seja, Os documentos e livros contábeis não são considerados fis-
cais, mas auxiliam a fiscalização e por isso são considerados instrumentos 
auxiliares.

Toda a digressão acima é bem diferente do que ocorre na seara das 
gestões públicas – objeto do controle levado a efeito no âmbito do sistema 
de controle externo.

Assim, por exemplo, os documentos que deram origem ao Balanço 
Patrimonial de determinada prefeitura do Amazonas não resta, em regra, 
escriturada em um livro que possa, no momento da fiscalização, ser ofer-
tado aos Auditores Técnicos de Controle Externo para análise.

Em verdade os documentos requisitados em loco, tais como notas 
de empenho, nota de lançamento, extratos bancários, etc não possuem re-
gulação pelo TCE AM nem no aspecto do conteúdo nem no aspecto da 
forma motivo pelo qual a fiscalização acaba por ter que adapatar-se aos 
controle internos implementados pelas Administrações Pública na forma 
por eles elaborada e formatada.

Assim urge a elaboração de um sistema de escrituração e registros 
dos atos e fatos carreados pelo jurisdicionado que possibilite o acompa-
nhamento da gestão sem engessá-la potencializando o accountability ho-
rizontal e societal.

2.2.5 Instrumentos de eficiência da Fiscalização

Já na classe Instrumentos de Eficiência da Fiscalização percebe-se 
a grande escassez de institutos quando analisamos a legislação relativa ao 
controle externo. 

A impressão é que ainda não se pensou em soluções nesse sentido. 
Quando perquirimos os mecanismos existentes no TCE AM por exemplo 
encontramos poucos exemplos que poderiam ser enquadrados nesse item 
sendo os mesmos citados a seguir: a) Arquivamento por economia proces-
sual de processos de cobrança (Resolução n. 03 de 3 de março de 2011), 
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b) Alçada para instauração de Tomada de Contas Especiais (artigo 6, I da 
Instrução Normativa - TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012).

Inobstante, quando analisamos o Fisco temos duas clássicas: lança-
mento por homologação e o regime de Substituiçao Tributária. 

O lançamento por homologação, também denominado “autolan-
çamento”, tem como característica intrínseca a intensa atuação do sujeito 
passivo no procedimento. Vejamos o que diz o caput do art. 150: 

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de anteci-
par o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, 
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conheci-
mento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a 
homologa. 

Como já foi visto, no lançamento por homologação o sujeito passi-
vo antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, 
sendo que esta, ao conferir a exatidão dos valores recolhidos, realiza a 
homologação do pagamento.  Referido procedimento gera fluidez para a 
arrecadação tributária alavancando, pois, os seus resultados.

Não existe o instituto do lançamento para o sistema de controle 
externo, muito menos a sua modalidade homologatória. No entanto, se 
fôssemos criar procedimento análogo ao do lançamento para o outro lado 
do balanço estatal teríamos:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa cons-
tituir o dispêndio orçamentário ou gestão pública pelo lançamento, 
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar 
a legalidade do desembolso, a autorização legislativa corresponden-
te do gasto, determinar a matéria em que se fundamenta, calcular o 
montante do dispêndio devido, identificar o beneficiário e ordena-
dor, e sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Assim se efetuo o lançamento para verter recursos ao crofres públi-
cos constituindo o crédito tributário sendo então ele exigível, da mesma 
forma o lançamento é efetuado no lado da despesa para retirar recursos 
dos cofres públicos, constituindo o débito orçamentário, sendo então ele 
incorrido.

Assim como tenho autorização legislativa para arrecadar e isso não 
obsta o lançamento posso igualmente ter o instituto do lançamento para 
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gastar, não obstante, exista da mesma forma o instituto da autorização 
respectiva.

O regime de substituiçao tributária (ST), resumidamente,consiste 
emna transferência da responsabilidade do pagamento do tributo, sejapara 
operações que já aconteceram (anteriores), operações que estão aconte-
cendo (concomitantes) ou seja para operações que ainda vão acontecer 
(posteriores). 

O principal objetivo da ST é facilitar o processo de fiscalização dos 
tributos plurifásicos, que são aqueles tributos que incidem várias vezes no 
decorrer da cadeia de circulação de uma determinada mercadoria ou ser-
viço. Ora, é muito mais eficiente que o Fisco concentre sua fiscalização 
em poucas empresas do que ter que fiscalizar milhares, pulverizados pelo 
Estado.

Não temos conhecimento de algo análogo no controle levado a 
efeito pelas Cortes de Contas mesmo porque ela não tem como objeto os 
tributos. Todavia, se é verdade que não temos um objeto multifásico na es-
fera do controle, também o é que podemos imaginar que em determinadas 
situações, sobretudo naquelas onde determinados atos de gestão seja car-
reado por mais de um órgão, possa haver a possibilidade de se concentrar 
as ações em apenas um órgão.

Assim, por exemplo, em políticas públicas levadas a efeito por con-
sórcios públicos, um determinado TC poderia focar apenas em um órgão 
de forma que facilitasse o seu trabalho, não obstante a possibilidade de 
envolveimento ulterior dos outros que eventualmente sejam submetidos a 
sua jurisdição.

2.2.6 Instrumentos de Segurança Jurídica

Indo adiante, ao dissertar sobre a classe Instrumentos de Segurança 
Jurídica podemos estatuir que as administrações tributárias possuem um 
mister por demais desafiador. 

Tais organismos são os responsáveis por escrutinar o mundo dos 
fatos e verificar a ocorrência dos fatos geradores das exações de forma a 
declarar constituídas as relações juridica tributárias que ocorrem milhares 
de vezes a cada dia, hora, minuto e segundo.



ANÁLISE DA ACURÁCIA ATRAVÉS DO USO DA FERRAMENTA SEIS SIGMA EM UMA EMPRESA DE 
COMPONENTES ELETRÔNICOS E RELEITURA DO CONTROLE EXTERNO À LUZ DO FISCO

53

Com efeito o direito cunhou estruturas que possibilitassem a referi-
da caracterização de forma a obter a assertividade, delineamento e a segu-
rança jurídica necessária para possibilitar ao Fisco a cobrança dos tribu-
tos a que faz jus, sendo, pois, criado o instituto do lançamento tributário. 
Referida abstração jurídica – essencial para caracterizar a relação jurídico 
tributária – encontra-se positivada no artigo 142 do Código Tributário 
Nacional, verbis:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tri-
butável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Se fôssemos criar procedimento análogo ao do lançamento para o 
outro lado do balanço estatal teríamos:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa cons-
tituir o dispêndio orçamentário pelo lançamento, assim entendido 
o procedimento administrativo tendente a verificar a autorização 
legislativa correspondente do gasto, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do dispêndio devido, identificar o sujeito ativo 
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Assim,conforme dito anteriormente ao abordar o tema do lança-
mento por homologação, o qual fora classificado na classe de Instrumentos 
de eficiência na Fiscalização, não obstante exista uma autorização legis-
lativa tanto para a receita quanto para a despesa não visualizamos um 
instituto que possa dar segurança jurídica ao dispênio o que pode gerar um 
desequilíbrio desse lado do balanço público

2.2.7 Instrumentos de Formalização de Infrações

Quanto à classe Instrumentos de Formalização de Infraçõesao 
abordarmos especificamente instrumento análogo ao da Representaçao 
Fiscal para Fins Penais (RFFP) existente no Fisco temos que no âmbito 
do controe externo levado a efeito pelo TCE AM não temos a tipicidade e 
nível de regulação do observado na administração tributária amazonense.

A menção que encontramos no ordenamento jurídico da Corte de 
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Contas amazonense relacionado ao tema consta do seguinte excerto ex-
traído tanto da Lei n. 2.423/1996 quanto da Resolução n. 04/2002 (RI 
TCE AM), verbis:

LO TCE AM
(...)
Art. 22 - As contas serão julgadas:
(...)
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes 
ocorrências:
c) dano ao erário decorrente de ato ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque, desvio de dinheiros, bens e valores públicos
§ 2º - Na hipótese do inciso III, alíneas c e d deste artigo o Tribunal, 
ao julgar irregulares
as contas, fixará a responsabilidade solidária:
a) do agente público que praticou o ato irregular;
b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática 
do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometi-
mento do dano apurado.
§ 3º - Verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste 
artigo, o Tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da 
documentação ao Ministério Público do Estado, para ajuizamento 
das ações civis e penais cabíveis. 

RI TCE AM:
Art. 190. Tidas por irregulares as contas, o Tribunal:
(...)
III - nas hipóteses das alíneas “c” e “d” do inciso III do § 1.o  do 
artigo 188, além de considerar as contas irregulares, o Tribunal:
(...)
b) providenciará a imediata remessa de cópia de todo o processo ao 
Ministério Público do Estado para que este possa tomar as medi-
das que considerar cabíveis.

Não há, destarte nenhuma preocupação com a regulação do conteú-
do de formato de referida representação observando-se o oposto no Fisco. 
Em verdade o ordenamento jurídico da Corte não se preocupou com isso 
nem mesmo nas resoluções observa-se regulação amiúde do instituto.

No âmbito do Fisco, porém, temos que a Resolução Nº 
004/2019-GSEFAZ a qual Estabelece os procedimentos para produção, 
arrecadação e encaminhamento à PGE de prova material que consubstan-
cie suposta prática de crime contra a ordem tributária, de forma a subsidiar 
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a elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério 
Público, pelo referido órgão, assim positiva com relação a Representação 
Fiscal para Fins Penais:

Art. 1º Os procedimentos para produção, arrecadação e encaminha-
mento à Procuradoria-Geral do Estado - PGE de prova material 
que consubstancie suposta prática de crime contra a ordem tribu-
tária, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas 
- SEFAZ/AM, são os previstos nesta Resolução.

§ 1º Para os efeitos desta Resolução, entende-se como crimes contra 
a ordem tributária as condutas tipificadas nos arts. 1º e 2º, da Lei 
Federal nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

§ 2º Compete exclusivamente à PGE a elaboração e o envio de repre-
sentações fiscais para fins penais ao Ministério Público, com fulcro 
na apuração de indícios da prática de crimes contra a ordem tribu-
tária, conforme disposto no art. 110, parágrafo único, e no art. 216, 
ambos da Lei Complementar nº 19, de 29 de dezembro de 1997.

No anexo a norma supracitada temos formatos de documentos: a) 
Relatório para subsidiar representação fiscal para fins penais, b) relatório 
circunstanciado de icms declarado e não recolhido, c) relatório circunstan-
ciado de icms incentivado e/ou contribuição declarados e não recolhidos 
e d) relatório circunstanciado de parcelamento descumprido.

No formato do relatorio que subsidia o AINF constante da nor-
ma susodita, o que nos chama atenção é justamente a presença do cam-
po AINF e o campo para aposição do nome dos Auditores de Tributos 
Estaduais denotando a exclusividade do lançamento a essa classe especifi-
ca de servidores públicos.

Com base nisso poderíamos ter relatório análogo, elaborado pelo 
Auditor de Controle Externo de forma exclusiva ara balizar eventual 
Representaçao de Controle para Fins Penais a ser carreada ao MPE pelo 
Ministério Público Especial do TCE AM, em pleno paralelismo com a 
estrutura existente no Executivo estadual dado a casadinha SEFAZ AM 
/ PGE AM.

No que se refere ao Auto de Infração a legislação tributária respecti-
va – sobretudo o Decreto regulador do ICMS assim dispõe:

Art. 144.  A liberação das mercadorias apreendidas será autorizada:
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(...)
III - após a lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal, 
lavrado em decorrência de apreensão de mercadorias:
a) mediante caução em espécie, da importância equivalente ao valor 
exigido no Auto de Infração e Notificação Fiscal;
(...)
c) mediante o julgamento pela improcedência do Auto de Infração 
e Notificação Fiscal;
(...)
Art. 162. O levantamento fiscal serve de base ao Auto de Infração 
e Notificação Fiscal, no qual serão exigidos o débito do imposto 
apurado e seus acréscimos legais.
(...)
Art. 165. No caso de recusa, por qualquer forma, da imposição do 
Sistema Especial de Controle e Fiscalização, os Agentes Fiscais 
são competentes para solicitar auxílio da autoridade policial ou 
força pública estadual para o cumprimento da incumbência, sem 
prejuízo da lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal por 
embaraço à Fiscalização.

Já o Decreto nº 4.564, de 14 de março de 1979 assim dispõe acerca 
do AINF:

Art. 49. Verificada qualquer infração a Legislação Tributária deve 
ser lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) ou Auto 
de Apreensão (AA), conforme o caso, os quais não se invalidarão 
pela ausência de testemunhas.

Art. 50. O Auto de Infração e Notificação Fiscal só deve ser lavrado 
se a ação ou omissão constituir falta punível, definida em legislação 
anterior à data em que haja ocorrido a falta.

Art. 51. O Auto de Infração e Notificação Fiscal reporta-se à data da 
ocorrência do fato gerador da infração e rege-se pela legislação tri-
butária vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Art. 52. Aplica-se ao Auto de Infração e Notificação Fiscal a legis-
lação que posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação 
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscali-
zação, ampliado os poderes de investigação das autoridades admi-
nistrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, 
exceto, neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade a 
terceiros.

Art. 53. O Auto de Apreensão será lavrado quando for verificada a 
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existência de mercadorias ou documentos, cuja apreensão se faça 
necessária para que seja comprovada a infração.Parágrafo úni-
co. Quando necessário, o autuante lavrará também o Termo de 
Depósito.

Art. 54. O Auto de Infração e Notificação Fiscal ou o Auto de 
Apreensão será lavrado com clareza, sem entrelinhas, rasuras ou 
emendas não ressalvadas no próprio auto.

Quanto aos elementos, ainda conforme o Decreto nº 4.564, de 14 de 
março de 1979,  temos que:

Art. 55. O Auto de Infração e Notificação Fiscal ou o Auto de 
Apreensão deverá conter:
I - dia, hora e local da lavratura;
II - nome, qualificação e domicílio do autuado e das testemunhas, 
se houver;
III - relato minucioso da infração;
IV - citação expressiva do dispositivo legal infringido, inclusive do 
que fixa a respectiva sanção;
V - referência aos elementos que serviram de base para a lavratura 
do auto;
VI - referência expressa ao Termo de Fiscalização ou ao Auto de 
Apreensão;
II - demonstrativo dos tributos devidos;
VIII - cálculo dos tributos e multas devidos.
X - intimação do autuado para defender-se ou recolher os tributos e 
multas apurados, no prazo de defesa, com a redução cabível;
X - descrição de quaisquer outras ocorrências que possam melhor 
esclarecer o processo.

O AINF é ato, expedido pelos Agentes Fiscais do Fisco amazonen-
se, para o fito de formalizar infração à legislação tributária, quer princi-
pal quer acessória na forma dos excertos acima colacionados. É fato que, 
igualmente, há outras regulações do Fisco relacionado ao AINF como por 
exemplo na seara da gestão tributária do IPVA e ITCMD, por exemplo, 
porém para os objetivos do presente trabalho reputamos que resta por su-
ficiente os excertos colacionados.

Assim, nada obsta que no âmbito do controle externo haja o ins-
tituto do Auto de Infração, expedido de forma exclusiva pelo Auditores 
de Controle Externo, ao visualizarem infrações ao ordenamento jurídico, 
fato que já é feito atualmente, entrentanto sem formalidade alguma até 
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devido a inexistência de norma que preveja tal situação na forma existente 
no Fisco.

Quanto à forma a Resoluçao n. 22/2015 GSEFAZ estabelece o mo-
delo de Auto de Apreensão e Termo de Depósito conforme disposto no 
art. 66 do Regulamento do Processo Tributário-Administrativo, aprovado 
pelo Decreto nº 4.564, de 1979. 

2.2.8 Instrumentos Processuais/Regimes Especiais

Quanto à classe Instrumentos Processuais/Regimes Especiais ob-
serva-se que, até mesmo em consecução do princípio do custo benefício, 
das limitações inerentes à atividade de fiscalização e da igualdade, não se 
pode tratar unidades adminsitrativas que ao longo do tempo aprsentam 
boa performance e nível de compliance da mesma forma que outras que 
atingem rendimentos pífios.

No âmbito do Fisco temos uma grande gama de regimes seja para 
cada tributo específico como no IR (Lucro Real, Presumido, Arbitrado) 
seja para atividade de fiscalização, ou mesmo para atividades a serem car-
readas pelos sujeitos passivos.

Tais regimes acabam por classificar os sujeitos passivos em determi-
nados compartimentos de atuação dada as suas características permitindo 
uma atuação mais personalizada, customizada e proporcional.

O que nos interessa no momento são os regimes especiais aplica-
dos a fiscalização e quanto a esse temos o doravante denominado Sistema 
Especial de Controle e Fiscalização regulado a partir do artigo 163 e se-
guintes do RICMS. Abaixo aporemos alguns excertos elucidativos:

Art. 163. O contribuinte do ICMS poderá ser submetido, por ato da 
Secretaria Executiva da Receita, ao Sistema Especial de Controle e 
Fiscalização e a sua vigência será estabelecida no próprio ato.
§ 1º Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir 
suas obrigações fiscais, e, em casos especiais, a critério do Fisco, 
tendo em vista facilitar-lhe o cumprimento dessas obrigações, será 
adotado o Sistema Especial referido neste artigo.
§ 2º O Sistema Especial de que trata este artigo, consistirá na adoção, 
por prazo determinado, das seguintes providências, objetivando 
persuadir o contribuinte ao cumprimento da legislação tributária:
I - plantão permanente de agentes de fiscalização nos 
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estabelecimentos, armazéns, depósito fechado, ou junto aos veícu-
los utilizados pelo contribuinte;
II - adoção de documentos ou livros suplementares, de modelos 
especiais;
III - rigoroso controle das entradas e saídas de mercadorias ou servi-
ços com a abertura e conferência de todos os volumes;
IV - levantamento físico do estoque de mercadorias;
V - demais diligências fiscais para o perfeito conhecimento do movi-
mento econômico do contribuinte.
(...)
Art. 164. É facultado, ainda, ao Secretário Executivo da Receita, 
aplicar as seguintes sanções ao contribuinte submetido ao Sistema 
Especial de Controle e Fiscalização:
I - cobrança pelo órgão competente, em caráter prioritário, de todos 
os débitos fiscais;
II - fixação de prazo especial e sumário para recolhimento dos tri-
butos devidos;
III - cancelamento de todos os favores tributários de que porventura 
goze o contribuinte;
IV - fixar, com base na média apurada conforme o disposto no § 7º 
do artigo anterior, a parcela de imposto a ser recolhido no semestre 
seguinte; prorrogável a critério do Fisco.

Em analogia com o acima estatuído, no âmbito do sistema de con-
trole, não há explicação para o TCE AM tratar da mesma forma Ugs cuja 
gestão possui alto grau de compliance e/ou conformidade e desempenho e 
Ugs que possuem reiterado comportamento  em irregularidades e descum-
primentos legais e cuja eficácia operacional resta despiscienda.

Assim urge um regime análogo ao acima para o fito de providenciar 
uma melhor abordagem do controle acerca e seus jurisdicionados flexibili-
zando normas, prazos e outorgando regimes jurídicos mais benéficos,sem 
implicar em ofensa ao princípio da indisponibiidade do interesse público, 
ao passo que precisamos endurecer o tratamento para os jurisdicionados 
que de forma contínua degradam o erário ao ofertar gestão temerária e de 
baixa qualidade aos concidadãos.

2.2.9 Outros institutos e conceitos relacionados ao Fisco

Quanto à classe outros institutos e conceitos relacionados ao Fisco 
temos que, segundo BREYNER (2011, p. 149) as administrações tribu-
tárias cunharam o conceito de Administração Tributária e Autoridade 
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Tributária, respectivamente para designar o órgão gestor das exações pú-
blicas e a sua classe de funcionários respeonsáveis pelo lançamento tribu-
tário. Abaixo elencamos excertos do RICMS que aponta acerca de referi-
dos institutos:

Art. 121. A fiscalização de estabelecimento compete, privativamen-
te, aos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais que, no exercício 
de suas funções, deverão, obrigatoriamente, exibir ao contribuinte 
sua identificação funcional, e será exercida sobre todas as pessoas 
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obriga-
das ao cumprimento de disposições da legislação do ICMS, bem 
como em relação aos que gozarem de não-incidência ou isenção 
deste imposto.
(...)
§ 3º No interesse da Administração Tributária, o Auditor Fiscal de 
Tributos Estaduais com atribuições exclusivas de vistoria e fiscali-
zação de mercadorias em trânsito ou em atividade de fiscalização 
indireta poderá ser designado, excepcionalmente, para realizar audi-
toria fiscal e contábil sobre contribuintes ou responsáveis, ou demais 
atividades correlacionadas à competência definida no caput deste 
artigo, para verificação do cumprimento das obrigações tributárias 
relativas ao imposto.
(...)
Art. 124. Ao agente fiscal, não poderá ser negado o direito de exa-
minar estabelecimentos, dependências e depósitos, inclusive não-re-
gistrados, cofres, arquivos, veículos e demais meios de transporte, 
mercadorias, livros, documentos, correspondências e outros efeitos 
comerciais ou fiscais dos contribuintes e responsáveis definidos na 
Lei Complementar nº 19/97 e neste Regulamento.
§ 1º Nos casos de recusa, a fiscalização poderá lacrar os móveis, 
veículos ou depósitos onde se presume que estejam mercadorias, 
documentos e livros, cuja exibição foi exigida, lavrando o termo 
deste procedimento, do qual deixará cópia com o contribuinte, e, 
de imediato, solicitando à autoridade administrativa a que estiver 
subordinada providências junto à Procuradoria Fiscal, para que se 
faça a exibição judicial.

Assim resta imperioso a reforma dos normativos do TCE AM no 
sentido de: a) outorgar tratamento análogo para o seu corpo fiscalizatório 
designando o atual Auditor Técnico de Controle Externo como autorida-
de administrativa com competência exclusiva no lançamento da despe-
sa pública, na lavratura do Auto de Infração de Controle e do Relatório 
que subsidia a Representação de Controle para fins Penais, dentre outras 
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competências disposta nas normas aplicáveis, b) Dedignar a controle ex-
terno do TCE AM como Admiinstração de Controle.

No âmbito do Fisco temos uma abstração que classifica as obriga-
ções em principais e acessórias. As principais relacionam-se com o objeto 
do fisco que é o de carrear recursos ao erário sendo que as acessórias con-
sistem em obrigações não de pagar mas sim de fazer e não fazer pelo que 
facilitam e apoiam a principal. Abaixo citam-se alguns trechos extraídos 
do RICMS relacionado ao tema:

Art. 156. Cada estabelecimento, seja matriz ou filial, depósito, agên-
cia ou representante, terá escrituração fiscal própria, tendo cada um 
a obrigatoriedade de emissão de documentos fiscais e demais obri-
gações acessórias próprias.

Art. 382. O descumprimento das obrigações principal e acessórias 
previstas na legislação tributária, apurado mediante procedimento 
fiscal cabível, sujeitará o infrator às seguintes multas, sem prejuízo 
do recolhimento do valor do imposto, quando devido.

Não menos importante é a criação do conceito de obrigações aces-
sórias no âmbito do controle dado a necessidade de organizar aqueles 
deveres instrumentais por parte dos jurisdicionados à Corte. Atualmente 
temos um cipoal de obrigaçoes alguns dispostos na LO TCE AM e RI 
TCE AM e outros dispostos em Portaria Presidencial e em resoluções 
esparsas o que dificulta o entendimento pelos entes controlados e pela 
própria sociedade.

Quanto ao ponto percebe-se que inexiste referida classificação o que 
não tira o mérito da exstência das normas da Corte porém dificulta sobre-
maneira sua sistematização.

O TCE AM possui como atividade precípua o controle externo da 
gestão pública aferindo a sua escorreição nos critérios constitucionalmente 
previstos. Assim podemos sistematizar as obrigações principais e acessó-
rias dos jurisdicionados à Corte na forma seguinte:
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Quadro 6: Natureza das obrigações por sistema

     Sistema
Natureza das Obriga-
ções que impõe aos ju-
risdicionados

Compartimentalizaçao das suas funções

Fisco
Principais Obrigação de pagar o tributo

Acessórias Obrigações de fazer e não fazer em suporte 
a principal

Controle
Principais Obrigação de uma gestão legal, legítima, 

econômica e efetiva

Acessórias Obrigações de fazer e não fazer em suporte 
a principal

Fonte: Elaboração própria

Logo insta a criação de normativo que preveja de forma discrimina-
da quais obrigações dos entes jurisdicionados, quer principal, quer aces-
sórias para o fito de melhor organizar referida seção de atuação da Corte.

2.3 METODOLOGIA

2.3.1 Tipo de Pesquisa

SELLTIZ et. al. (1974) classificam as pesquisas em três espécies: es-
tudos exploratórios, descritivos e aqueles que verificam hipóteses  causais 
sendo, este último, denominado por parte da doutrina científica de pesqui-
sa explicativa. Resumidamente podemos conceituar cada tipo de pesquisa 
conforme abaixo:

•	 Estudos exploratórios: Possuem como principal objetivo a formu-
lação de um problema de investigação em certa medida delimi-
tado para posterior definiçao de hipóteses. São, assim, pesquisas 
desenvolvidas para proporcionar uma visão geral realizada espe-
cialmente quando o tema é pouco explorado;

•	 Estudos descritivos:  Têm como objetivo nuclear a descrição das 
características de determinada população, fenômeno ou fato ob-
servável, podendo, igualmente, levar a efeito o estabelecimento 
de relação entre variáveis ìnsitas à pesquisa;

•	 Estudos explicativos: Possuem como questão principal  a iden-
tificação dos fatores que suscitam a ocorrência dos fenômenos, 
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sendo pois o tipo mais profundo de pesquisa entre os elencados 
supra visto que busca explicar o porquê da ocorrência dos fenô-
menos observados.

Diante da classificação acima e tendo em conta os objetivos do pre-
sente trabalho estabelecidos na seção precedente utiliza-se: a:) primeira-
mente o tipo de pesquisa descritiva visto a necessidade de delinear os ins-
trumentos a serem coletados para comparação; b) Após, o tipo de pesquisa 
exploratória pelo fato da pesquisa envolver a arguição de um problema para 
posterior definição de hipóteses

2.3.2 Método de Pesquisa

Acerca do tema socorremo-nos do seguinte excerto da lavra de 
RICHARDSON et. al. (1999, p.70) o qual define o presente tópico como 
“escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação dos 
fenômenos”.

O mesmo autor supra citado - RICHARDSON et. al. (1999, p. 80) 
- afirma que: “a análise qualitativa tem como objeto situações complexas 
ou estritamente particulares. Os estudos que empregam uma metodologia 
qualitativa podem descrever a complexidade de um determinado proble-
ma, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar pro-
cessos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mu-
dança de deterrinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, 
o entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos”.

Já OLIVEIRA (1994, p.15) em relação ao método quantitativo es-
tatui: “Significa quantificar nas formas de coleta de informações, assim 
como também com o emprego de recursos e técnicas estatísticas tais como 
porcentagem, média, mediana, desvio padrão e, são as formulações mais 
simples até as de uso mais complexo tais como coeficiente de correlação, 
análise de regressão, etc...”.

Diante da exposição acima e pelo fato da nossa pesquisa envolver 
basicamente a análise dos institutos e instrumentos de atuação do sistema 
de controle externo e das administrações tributárias utilizaremos o método 
de pesquisa qualitativo o que não obsta o uso de técnicas quantitativas de 
forma tópica e pontual.



DEMETRIUS BITTENCOURT LOUSADA | STANLEY SCHERRER DE CASTRO LEITE | EDUARDO GENARO ESCATE LAY 
LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO FRANCISCO SOARES | ADENES TEIXEIRA ALVES | EDERSON ALMEIDA DE SOUZA

64

2.3.3 Proposta de Equalização

Detectada a existência de instrumentos de fiscalização do Fisco bem 
mais regulados e delineados, em certos quesitos, se comparados com o re-
gime jurídico da fiscalização carreada pelas Cortes de Contas no âmbito do 
sistema de controle externo é hora de propormos a devida “equalização”.

Destarte, abaixo elencaremos quadro com a proposta de criação 
de instrumentos análogos e com as adequações necessárias o que leverá 
decerto a maior segurança jurídica, maior assertividade para o controle 
tornando-o mais “cirúrgico” e levando-o a resultados melhores:

Quadro 7: Natureza das obrigações por sistema

Fonte: Elaboração própria
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2.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

2.4.1 Seleção e analise sintetica dos instrumentos de atução específi ca das 
administrações tributárias x instrumentos do controle e proposta de qualização

A digressão contida na seção 2 e 4,logrou expor os instrumentos do 
controle e cotejar, mediante análise sintética, com os existentes na seara fis-
cal. Especificamente, quanto a parte fiscal, foram citados os seguintes itens:

Classe de apoio à Fiscalização: Documentos Fiscais, Livros 
Contábeis e Livros Fiscais, Cadastro de Contribuintes;
Classe de eficiência na Fiscalização: lançamento por homologação, 
Substituição Tributária;
Classe de Segurança Jurídica: Lançamento;
Classe de formalização das infrações: Representação Fiscal para 
fins Penais, Auto de Infração;
Classe de Instrumentos Processuais/Regimes Especiais: Incentivo e 
Créditos Fiscais, Simples Nacional;
Classe de outros institutos e conceitos: Administração Tributária, 
Autoridade Administrativa, obrigação tributária principal e 
acessória.

Pois bem, o rol de institutos tributários/fiscais acima colacionados foi 
o escolhido para constituir a amostra utilizada pelo presente artigo no sentido 
de estudá-los e compará-los posteriormente com os utilizados no controle. 

Quer pelo viés da inexistência, quer pelo viés do aperfeiçoamento, o 
presente trabalho buscou encontrar as diferenças, estudar, de forma tópica 
os instrumentos e concluir quanto a necessidade ou não de utilização e/ou 
criação dos referidos mecanimos no âmbito do controle. Para isso elencou 
os institutos no capítulo 2 e no capítulo 4 gerou a proposta de equalização 
passos que serão sumarizados abaixo:

Quanto a primeira classe  - Apoio a Fiscalização - tivemos a seguin-
te comparação:

Quadro 8: Segregação de instrumentos da classe de apoio a fiscalização

Fonte: Elaboração própria
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Quadro 9: Proposta de equalização

1
Instrumentos 

de apoio à 
Fiscalização

Criação do Documento de Controle Base (análogo a NF)

Criação de Livros Contábeis Eletrônicos Diário e Razão

Criação de Livros Eletrônicos específicos para Ugs com 
determinadas características (Consórcios, Estatais, Repre-

sentações, OS, OSCIP, Fisco, RPPS, etc)

Criação do Cadastro de UGs com a mesma formalidade 
do CCA amazonense (foco na higidez)

Fonte: Elaboração própria

Conquanto, o estudo dessa classe específica acabou por sugerir ser 
desejável a criação no âmbito do sistema de controle, dos institutos supra.

Quanto ao documento fiscal temos que, no âmbito tributário a Nota 
Fiscal tem várias funções, dentre elas: a) registro de uma transferência 
de propriedade sobre um bem; b) atividade comercial prestada por uma 
empresa a uma pessoa física ou outra empresa, etc. Inobstante registrar 
transações comerciais tal documento possui um efeito fiscal fundamental: 
constituir base para o recolhimento de impostos.

Assim a ideia é criar um documento que sirva não para assegurar o 
fluxo de recursos decorrentes das exações tributárias para o Estado, mas 
sim regular, limitar, chancelar e homologar o outro lado da moeda: a despesa 
pública.

Quanto aos livros contábeis e Fiscais a ideia é introduzir livros aná-
logos para questões específicas, possibilitando um controle concomitante 
da contabilidade dos entes públicos .de forma a gerar uma curatela maior 
do patrimônio público.

No que se refere ao Cadastro de Contribuintes a ideia é aperfeiçoar 
os controles do cadastro existentes no Tribunal de Contas do Estado do 
Amazonas visto que o cadastro existente não possui as formalidades in-
trínsecas e extrínsecas que observa-se no CCA do Amazonas.

Detectado a ausência e/ou lacuna eficacial em instrumentos do 
controle, fora sugerido no item 4, proposta de equalização, a criação/aper-
feiçoamento dos seguintes instrumentos:

Quanto a classe de eficiência na Fiscalização temos os seguintes 
quadros constantes dos itens 2 e 4 desse trabalho:
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Quadro 10: Segregação de instrumentos da classe de Eficiência na fiscalização

Fisco Controle

Lançamento por homologação
Substituição Tributária

Arquivamento por Economia Processual
Alçada 

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 11: Proposta de equalização

2
Instrumentos 

de Eficiência da 
Fiscalização

Criação do instituto do lançamento da despesa por homo-
logação

Criação de instituto análogo ao da Substituição Tributária 
no âmbito do Sistema de Controle (foco no efeito multi-

plicador do instituto)

Fonte: Elaboração própria.

O lançamento tributário previsto no artigo 142 do CTN, acaba por 
erigir maior blindagem e segurança jurídica à receita pública.Já o instituto 
de substituição tributária possui natureza de medida típica de eficiência 
por prover e consubstanciar o adágio “fazer mais com menos”. 

Destarte, reputa-se, por desejável introduzir na seara do controle 
instrumentos análogos ao lançamento tributário e ST, inclusive criando a 
modaldiade por homologação a qual provê um contínuo fluxo de recur-
sos ao erário, porém aplicando no outro lado do orçamento público: os 
desembolsos.

O lançamento da despesa a nosso ver poderia ser assim conceitua-
do, em plena analogia com o cconceito previsto no CTN:

Compete privativamente à autoridade administrativa constituir 
adespesaorçamentária pelo lançamento, assim entendido o proce-
dimento administrativo tendente a verificar a ocorrência da auto-
rização legal, na Lei Orçamentária ou na de créditos adicionais, 
determinar a matéria a que se refere o desembolso, chancelar a ra-
zoabilidade e o valor de mercado ou outro critério legal aplicável 
concernente ao valor a ser dispendido, identificar o beneficiário do 
pagamento e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Já tratando-se de substituição tributária poderíamos aplicá-la por 
exemplo no controle externo de consórcios públicos possibilitando a afe-
riação da legalidade da gestão de determinado ente do consórcio pela 
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avaliação dos efeitos da gestão de outro órgão da cadeia, devendo no en-
tanto ser verificado questões de competência legalmente determinada.

Quanto a classe de Segurança Jurídica temos os seguintes quadros 
constantes dos itens 2 e 4 desse trabalho:

Quadro 12: Segregação de instrumentos da classe de Segurança Jurídica

Fisco Controle

Lançamento

Fonte: Elaboração própria

Quadro 13: Proposta de equalização

3 Instrumentos de 
Segurança Jurídica Criaçãp do instituto do lançamento da despesa

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao presente instrumento já fora feito uma digressão no item 
anterior inclusive com uma proposta de definição. Indoa adiante, quanto a 
classe de Formalização das Infrações temos os seguintes quadros constan-
tes dos itens 2 e 4 desse trabalho:

Quadro 14: Segregação de instrumentos da classe de Formalização das infrações

Fisco Controle

Relatório prévio a AINF
Auto de Infração

Representação Fiscal para Fins Penais

 

Fonte: Elaboração própria

Quadro 15: Proposta de Equalização

4

Instrumentos 
de Formaliza-
ção de Infra-

ções

Criação da Representação de Controle para Fins Pe-
nais (RCFP) (titularizado pelo Auditor Técnico)

Criação do Relatório que subsidia a RCFP (titularizado 
pelo Auditor Técnico)

Criação do Auto de Infração por Ilegaldiade e por De-
sempenho aquém do esperado

Fonte: Elaboração própria
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Quanto a classe de Instrumenos Processuais/Regimes Especiais te-
mos os seguintes quadros constantes dos itens 2 e 4 desse trabalho:

Quadro 16: Segregação de instrumentos da classe de Instrumentos Processuais/
Regimes Especiais

Fisco Controle

(Incentivo e Créditos Fiscais)
(Simples Nacional)

Outros Regimes Especiais

 

Fonte: Elaboração própria

Quadro 17: Proposta de Equalização

5

Instrumentos Pro-
cessuais/Regimes 

Especiais

Criação do Sistema Especial de Controle e Fiscali-
zação (mais rígido)

Criação do Regime de Controle Simples Estadual 
(menos rígido)

Fonte: Elaboração própria

Uma das dificuldades do sistema de controle externo reside justa-
mente na falta de clareza quanto a sua própria atuação e, em certa medida, 
da calibração da sua força operativa. Ora, se tenho um município como 
Manaus, que possui uma gestão diferenciada, amealhando inclusive vários 
prêmios nacionais , como por exemplo na transparência pública, na previ-
dência, etc -porque aplicar a mesma carga de controle nesse município que 
aplico a um outro que possui um dos piores IHDs do Brasil ? é no mínimo 
revelador de um desequilíbrio de forças, uma espécie de, desarrazoabilida-
de de “armas” na seara do controle.

Assim, a ideia é criar regimes conforme o universo auditável: mais 
rígidos para os entes menos eficientes e com maior índice de problemas de 
compliance e menos rígidos par o oposto a isso.

Quanto a classe de outros institutos e conceitos aplicados ao Fisco 
temos os seguintes quadros constantes dos itens 2 e 4 desse trabalho:
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Quadro 18: Segregação de instrumentos da classe de outros institutos e conceitos 
aplicáveis ao Fisco

Fisco Controle

(Administração Tributária)
(Autoridade Administrativa)

(Obrigações Tributária e acessória)

 

Fonte: Elaboração própria

Quadro 19: Proposta de Equalização

6

Outros institu-
tos e conceitos 
relacionados ao 

Fisco

Criação do conceito de Administração de Controle

Criação do conceito de Autoridade Administrativa 

Criação do conceito de obrigações de controle prin-
cipais e acessórias

Fonte: Elaboração própria

A ideia subjacente quanto aos intrumentos dessa classe é justamen-
te o de criar um sistema de controle mais organizado, regulado e dotá-lo 
da autoridade necessária para a perfeita fruição de sua operação.Temos 
um conceito bem definido do corpo que constitui-se o Ministério Público, 
e os Julgadores, porém quando se trata do corpo instrutivo e fiscalizatório 
paira uma nuvem.

É preciso assim, criar a Administração de Controle e dotá-la dos 
meiospróprios para a eficácia geral do sistema, inclusive constituindo o 
Auditor como autoridade administrativa dotando-o de poderes próprios 
tais como o de acesso, requisição e lavratura de Autos como o AINF por 
exemplo..

Essencial, igualmente, hierarquizar as obrigações reputando-as 
como principais e acessórias, dada a natureza e quantidade das mesmas 
na Corte de Contas amazonense. Poderíamos assim conceitura o envio 
das Prestações de Contas anuais como obrigação principal e o formato 
dos seus dados, por exemplo, como obrigaçao acessória, assim por diante.

Finalizado a análise dos instrumentos que propõe-se a criar ou aper-
feiçoar estatui-se que a proposta do presente artigo não é regular os insti-
tutos que se pretende criar e sim, inobstante outras abordagens igualmente 
válidas, detectar a sua necessidade e propor a sua adoção o que foi devi-
damente realizado, o que possibilitará uma supervisão maior dos órgãos 
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jurisdicionados, fomentará o controle concomitante e, conforme a política 
de dados abertos, o controle social.

Assim, reputa-se que o objetivo do trabalho – constante da coluna 
resultados do quadro inserto no item 2.2.1 antecedentes da Pesquisa fora 
alcançado visto as diferenças teremsido detectadae as necessidades de im-
provement do sistema de controle terem sido confirmadas,pelo que encami-
nha-se ao tópico da conclusão.

CONCLUSÃO DO SEGUNDO CAPÍTULO

O objetivo central do presente estudo foi efetuar uma releitura dos 
instrumentos de atuação do controle externo com base nos seus análogos 
existentes nas administrações tributárias.

O desafio do Fisco é de monta bem superior, no aspecto quantita-
tivo e qualitativo, ao enfrentado pelo controle externo que controla um 
número reduzido de órgãos públicos.

Assim o que fizemos foi basicamente olhar “para nosso vizinho” 
e perquerir como e com que instrumentos ele enfrenta tais dificuldades 
sendo, para isso, de forma a permitir referida comparação, delimitado o 
campo aos denominados intrumentos de fiscalização.

Ficamos feliz com os resultados visto termos passado em revista 
alguns dos principais instrumentos do fisco e criado potencialmente, por 
paralelismo, alguns inéditos à seara do controle da gestão pública.

Como diria a equação do equilíbrio formal das leis orçamentárias 
anuais: a receita deve ser igual a despesa.
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