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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de verificar se há ganhos financeiros na decisão 

do contribuinte em sonegar o ICMS, mesmo levando em consideração a possibilidade de ser 

fiscalizado, o valor da multa, referente à infração praticada, a cobrança dos juros legais, o 

tempo do processo administrativo, a inscrição na dívida ativa e a execução fiscal. Para isso, 

buscou-se na teoria dos jogos a metodologia que pudesse analisar os interesses e 

comportamentos racionais e estratégicos das partes envolvidas. Os resultados apontam que o 

contribuinte, assumindo todos os riscos inerentes a prática da sonegação, tem incentivo por 

não recolher o imposto devido. 

  

Palavras-Chaves: Sonegação fiscal. Auditoria. Teoria dos jogos. Vantagem financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ABSTRACT 

 

This work was developed with the objective of verifying if there are financial gains in the 

taxpayer's decision to withhold the ICMS, even taking into account the possibility of being 

audited, the amount of the fine, referring to the infraction practiced, the collection of legal 

interest, the time of the administrative process, the registration in the active debt and the fiscal 

execution. For this, the game theory was the methodology that could analyze the interests and 

rational and strategic behavior of the parties involved. The results indicate that the taxpayer, 

assuming all the risks inherent to the practice of tax evasion, will decide not to collect the tax 

due. 

 

Keywords: Tax evasion. Auditing. Theory of games. Financial advantage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS, 

instituído pela Lei nº 12.670/96, tem grande participação na composição da receita tributária 

estadual. No Ceará, em 2016, alcançou o montante de R$10,342 bilhões, correspondendo a 

81,87% da receita tributária. Devido a sua grande importância nas finanças estaduais, o 

Estado tem cada vez mais envidado esforços, no sentido de aumentar sua arrecadação. No 

entanto, um dos grandes problemas que o Estado tem-se deparado, frustrando suas 

expectativas, refere-se à prática da sonegação fiscal. 

A sonegação fiscal é resultante de um comportamento humano complexo, 

podendo ser motivada por vários fatores. Apesar das razões que levam o contribuinte a 

sonegar, identificar a prática da sonegação fiscal e mensurá-la é tarefa das mais difíceis. 

Dentre as dificuldades existentes, pode-se dizer que muitas estão relacionados à Assimetria da 

Informação, pois os agentes econômicos conhecem melhor que o Fisco as operações que 

praticam.  

O Estado, com o intuito de melhorar a arrecadação, recuperar os valores 

sonegados e diminuir consideravelmente questões relacionadas à falta de informação, tem 

planejado e executado ações voltadas à área fiscal, tais como: o acompanhamento, 

monitoramento e fiscalização do contribuinte; a elaboração de legislações que permitam criar, 

no campo fático, normas e sanções para o cumprimento das obrigações tributárias; o 

aperfeiçoamento da tecnologia, com a integração dos sistemas internos, possibilitando 

cruzamento de dados e informações; convênios firmados entre os órgãos de fiscalização; a 

criação de grupos especiais de combate à sonegação fiscal; a implementação de melhorias que 

possibilitem maior celeridade ao órgão de julgamento dos processos administrativo-tributário 

– CONAT e, por fim a agilização na cobrança e retorno da dívida ativa – DIVAT. 

Regularmente, o Estado, visando recuperar créditos tributários e reduzir o estoque dessa 

dívida, tem lançado mão também dos programas de recuperação fiscal – REFIS.  

O resultado desse esforço é que, no período de 2012 a setembro de 2017, mais de 

30% do crédito tributário constituído pela auditoria fiscal foi reconhecido e confirmado, seja 

pelo contribuinte, seja pelo órgão julgador administrativo, tanto na modalidade de 

parcelamento,  de extinção ou de quitação, e que apenas 3,73% dos autos de infração foram 

julgados improcedentes ou nulos. Isso significa que, no período analisado mais de R$4,7 

bilhões retornaram aos cofres do Erário estadual por meio da fiscalização. 
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Tais números demonstram que a atividade de auditoria produz impacto sobre o 

contribuinte, e que a decisão do Estado de fiscalizar traz retornos positivos na arrecadação do 

ICMS.  

No entanto, apesar desse esforço fiscalizatório pelo Estado, a dificuldade na 

mensuração do montante devido, mas não recolhido pelo contribuinte permanece. Em razão 

disso, procurou-se por meio de um estudo de caso em uma situação hipotética, contribuir com 

uma análise sobre a sonegação fiscal.  

O cenário pensado foi a situação em que o contribuinte se deparou com a 

necessidade de captar recursos financeiros para gerir suas atividades empresariais, ao mesmo 

tempo que tinha que recolher o imposto devido. A comparação entre a taxa de juros média de 

financiamento, que o contribuinte conseguiria no mercado financeiro, com a taxa SELIC que 

corrige os impostos, pode levar o contribuinte a optar pelo não pagamento do imposto devido. 

O pagamento dentro do vencimento do débito foi levado a valores futuros, com 

base tanto nas taxas médias de financiamento bancário, quanto na taxa SELIC, tendo como 

parâmetro os prazos em que o Estado poderia fiscalizar, o tempo médio do processo em 

julgamento administrativo, até sua inscrição em dívida e posterior execução fiscal.  

Nesse cenário, o contribuinte é, portanto, um agente racional que, 

deliberadamente, deixa de recolher o imposto devido aos cofres da Fazenda Estadual e decide 

se financiar com esse valor, com o intuito de obter um retorno tributário ótimo, em 

contrapartida à decisão de recolher corretamente o montante do imposto.  

A decisão do contribuinte visa maximizar o retorno esperado do valor do imposto 

suprimido, quando da sua decisão de sonegar. Para isso, terá que levar em consideração 

variáveis como a possibilidade de ser fiscalizado, a concessão de REFIS, os valores das 

multas, referentes a infração praticada, juros legais, o custo do processo administrativo e a 

execução fiscal da dívida. 

O objetivo deste trabalho consiste em verificar o ganho financeiro na decisão do 

contribuinte de sonegar o ICMS, levando em consideração as variáveis que podem influenciar 

nesse resultado: fiscalização, multas, juros e o tempo do processo, até a execução da dívida e 

qual esse quantum, já que a sonegação é vista como um problema de alocação de portfólio, 

em que o contribuinte deve decidir qual a parcela do imposto devido (variável exógena) quer 

investir nesta atividade de risco.  

O comportamento estratégico assumido, tanto pelo Estado como pelo 

Contribuinte, será analisado com base na Teoria dos Jogos, ramo da matemática utilizada para 

análise de situações onde haja conflito de interesses, envolvendo agentes racionais. 
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Este trabalho está dividido em seis capítulos, incluindo esta introdução. No 

Capítulo 2, são abordados aspectos conceituais das teorias que embasam o comportamento 

tanto do Estado, quanto do contribuinte, como a Teoria dos Jogos e a Teoria Econômica do 

Crime. Em contraposição ao comportamento criminoso do contribuinte, apresentam-se breves 

considerações acerca da economia comportamental. A sonegação fiscal e o planejamento 

tributário também são itens aos quais se tecem algumas considerações. No 3º Capítulo, 

discorre-se sobre algumas teorias que explicam a origem do Estado; sua atividade financeira e 

as finanças públicas. O Capítulo 4 apresenta a auditoria fiscal como a ação estratégica 

assumida pelo Estado como instrumento de combate a sonegação fiscal, os números da 

Receita Tributária e a importância do ICMS na sua participação.  

Em seguida, o 5º Capítulo apresenta o comportamento racional dentro de uma 

abordagem econômica, o custo de oportunidade e, de modo específico, o comportamento 

racional e estratégico adotados pelo contribuinte, nas decisões de sonegar ou recolher 

corretamente o imposto devido.  

Por fim, constam nas considerações finais as conclusões acerca da sonegação 

fiscal e do seu retorno financeiro, quando da decisão de realizar procedimentos de auditoria 

fiscal pelo Estado e da decisão de sonegar pelo contribuinte com base na Teoria dos Jogos. 
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2 SONEGAÇÃO FISCAL: ASPECTOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS 

 

Este capítulo apresenta, inicialmente, noções básicas acerca da Teoria dos Jogos, 

técnica matemática, que estuda o comportamento estratégico racional de participantes, que 

buscam aferir o mellhor retorno financeiro de uma decisão, como se estivessem em um jogo 

de estratégia. Em seguida, são abordados aspectos da teoria do crime de Gary Beker, da teoria 

do risco de Von Neumann e Morgenstern e da economia da sonegação, desenvolvida por 

Allingham e Sandmo, no intuito de explicar o comportamento criminoso do sonegador fiscal. 

Em contraponto ao comportamento criminoso, são apresentadas algumas considerações 

acerca da economia comportamental, onde alguns autores criticam o modelo do agente 

preponderantemente racional. Por fim, no intuito de demonstrar  práticas diferentes do 

comportamento do contribuinte, são demonstradas diferenças conceituais entre os crimes de 

sonegação fiscal e sobre o planejamento tributário. 

 

2.1 Teoria dos jogos  

 

A principal base metodológica desenvolvida nesse trabalho para se analisar a 

problemática que se estabelece na relação entre o Fisco e o Contribuinte é a teoria dos jogos.  

Atualmente, a relação entre o Estado Fiscal e o contribuinte pode ser considerada 

respeitosa, porém, ainda assim, sobre muitos aspectos, conflituosa. Quando o Estado, por 

meio do seu poder de tributar, exige dos contribuintes o pagamento de impostos com o intuito 

de financiar suas diversas atividades, políticas públicas e despesas e o contribuinte se recusa a 

repassar ao Erário o imposto devido nas operações que pratica, surge uma situação de conflito 

de interesses. 

Como se fizessem parte de um jogo de estratégias, cada particpante, seja o Estado 

Fiscal, seja o contribuinte, desenvolve jogadas, visando a comportamentos ótimos, que 

atendam a seus interesses e que lhes tragam melhores retornos financeiros das decisões que 

tomarem.  

O estudo do comportamento estratégico racional, baseado na Teoria dos Jogos é 

possível nas mais diversas áreas do conhecimento humano. É um ramo da Matemática que se 

utiliza da técnica de raciocínio matemático por tomadores de decisão interdependentes. As 

regras e os possíveis resultados constituem o jogo. Todas as ações possíveis ou estratégias que 

podem ser tomadas por cada participante terão um resultado, que serão os prêmios ou payoffs 

do jogo (VASCONCELOS; OLIVEIRA, 2000, p. 207). 
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Nos modelos econômicos de concorrência imperfeita, uma firma sabe que os 

preços de seus produtos podem ser afetados pelas decisões de seus concorrentes. Em face 

disso, a firma desenvolve comportamento estratégico, capaz de afetar variáveis relevantes 

para sua decisão, e que essas variáveis também podem ser afetadas pelas decisões de outros 

agentes. 

Tome-se como exemplo dois jogadores: a empresa A e a empresa B. Ambos 

possuem duas estratégias disponíveis: escolher vender um bem a um preço alto (a) ou a um 

preço baixo (b). Os resultados ou payoffs deste jogo irão corresponder à receita que cada 

empresa conseguirá obter em cada um dos cenários possíveis. Imagine-se que as empresas 

enfrentam exatamente a mesma procura, de modo que os seus resultados vão ser simétricos.  

Nesse caso, se uma empresa opta pelo preço alto, enquanto a outra escolhe o 

preço baixo, vai perder clientes e ganhar 0, enquanto que a segunda, irá ganhar 10. Quando 

ambas vendem ao preço baixo, as duas obtêm uma receita de 5. Caso as duas empresas optem 

pelo preço alto, terão de dividir o mercado e, consequentemente, obterão uma receita 

intermediária de 7, por exemplo. A matriz de resultados desse cenário está representada na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Matriz de payoffs 
 EMPRESA B 

PREÇO ALTO PREÇO BAIXO 

EMPRESA A 
PREÇO ALTO (7; 7) (0; 10) 
PREÇO BAIXO (10; 0) (5; 5) 

Fonte: Elaborada pela autora baseada na ilustração do artigo: Teoria dos Jogos: Algumas Noções Elementares, 
de Orlando Gomes, ISCAL. Disponível em: <http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/2040/1/TJ.pdf>. 

 

A tabela anterior representa o jogo na forma normal com os resultados obtidos por 

cada uma das empresas, quando escolhem determinada estratégia, levando em consideração a 

estratégia escolhida pela outra empresa. O primeiro valor em cada par corresponde ao 

resultado da empresa apresentada em linha (A) e o segundo valor diz respeito ao resultado da 

empresa apresentada em coluna (B). 

Observando a matriz de resultados acima, verifica-se que a empresa A teria 

vantagem em escolher um preço baixo, independentemente da escolha feita pela empresa B. O 

mesmo ocorreria de vantagem para B. Logo, ambas as empresas vão optar pelo preço baixo e 

o resultado do jogo é dado pelo par de resultados da célula da matriz preço baixo (5;5). Como 

essa é a melhor decisão possível para ambos os participantes, nesse ponto, ocorre o Equilíbrio 

de Nash. Entretanto, a solução racional desse jogo resulta em um equilíbrio ineficiente.  
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Uma análise na matriz acima mostra que haveria opções melhores para cada uma 

das empresas(7;7); no entanto, devido a falta de colaboração entre os agentes econômicos, 

essas opções não se concretizam. Em conluio, as duas empresas poderiam fixar o preço alto, 

uma vez que assim o payoff seria superior para ambas.  

A Teoria dos Jogos está diretamente relacionada ao nome do matemático John 

Von Neumann, que em 1928, fez sua primeira publicação sobre jogos em “Zur Theorie der 

Gesellschaftsspiele”, Mathematische Annalen 100, 295-320. Nessa obra, ele demonstrou que 

a solução para jogos de soma zero (jogos em que o ganho de um jogador representa 

necessariamente uma perda para outro) pode ser determinada utilizando-se técnicas 

matemáticas. (FIANI, 2006, p. 35). A Teoria dos Jogos teve sua maturidade finalmente 

reconhecida em 1994, quando John Nash, John Hansanyi e Reinhart Selten, três estudiosos do 

assunto, receberam o Prêmio Nobel de Economia.  

Os jogos de estratégia servem para demonstrar o comportamento racional das 

pessoas envolvidas, nas situações, em que: 1) há conflito de interesses; 2) existe certo número 

de alternativas em cada fase da situação e 3) as pessoas estão em posição de avaliar as 

consequências de suas escolhas, levando em consideração que os resultados são determinados 

não apenas pelas decisões do próprio jogador, mas também de outras pessoas, sobre as quais 

não se tem controle (RAPOPORT, 1980, p. 88). 

A necessidade de levar em consideração um adversário inteligente é o que 

distingue a teoria dos jogos propriamente dita, da teoria dos jogos de azar, por exemplo. O 

jogo é idealizado como uma disputa na qual se pressupõe a completa “racionalidade” do 

adversário. 

Dentro da lógica do comportamento racional, cada participante do jogo deve 

escolher a melhor estratégia para si, buscando a otimização dessa escolha, independentemente 

da estratégia adotada pelo outro participante. A estratégia dominante do jogador é, portanto a 

sua melhor estratégia, qualquer que seja a estratégia adotada pelo outro. Esse é o objetivo da 

Teoria dos Jogos: determinar qual a estratégia ótima para cada jogador, qual a estratégia que 

maximiza seu payoff esperado (POLHMANN; IUDÍCIBUS, 2006, p. 59). 

Quando cada jogador possui uma estratégia ótima, independentemente da adotada 

pelo adversário, diz-se que o resultado do jogo está em um equilíbrio de estratégias 

dominantes. O jogo que se apresenta nesse ponto de equilíbrio pode ser analisado 

objetivamente, pois as estratégias dominantes são estáveis. A estabilidade é decorrente da 

falta de estímulo para se desviar do seu ponto de equilíbrio. No entanto, nem todos os jogos 

possuem estratégias dominantes. 
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Há jogos nos quais os jogadores acreditam estar fazendo o melhor que podem, 

dadas as ações do outro participante. Quando o jogo atinge esse ponto, diz-se que se encontra 

em equilíbrio de Nash. 

A principal característica que distingue um equilíbrio de Nash de um equilíbrio de 

estratégias dominantes é a dependência do comportamento do oponente. Pode-se dizer que, 

todo equilíbrio em estratégia dominante é um equilíbrio de Nash, mas o contrário não é 

verdadeiro. Resumidamente, costuma-se dizer que, no equilíbrio em estratégias dominantes o 

agente faz o melhor que pode, independentemente do que o outro esteja fazendo. Já no 

equilíbrio de Nash, o agente faz o melhor que pode, em função daquilo que o outro está 

fazendo (PINDYCK; RUBINFELD, 2005, p. 411). 

Os jogos praticados por dois ou mais participantes podem ser cooperativos, 

quando os jogadores podem negociar entre si; ou não cooperativo, que é quando os 

participantes têm interesses conflitantes e não podem negociar entre si.  

Entre os agentes econômicos, Fisco e Contribuinte, há um jogo não cooperativo e 

finito, em que ambos agirão de forma racional, buscando sua melhor estratégia, a fim de 

minimizar seus custos, maximizar sua escolha e otimizar o retorno esperado. No jogo 

estratégico inicial, a decisão do Estado Fiscal resume-se a auditar ou não auditar. Quanto ao 

contribuinte, sua decisão se restringe a pagar ou não pagar o imposto devido. O jogo 

estratégico só começa, quanda a decisão do contribuinte é de não pagar. 

 

2.2 O dilema do sonegador 

 

Um exemplo da espécie de jogo não cooperativo foi adaptado, apesar de maneira 

bem simples, à área tributária, quanto às questões relacionadas a estratégias de fiscalização 

(POLHMANN; IUDÍCIBUS, 2006, p. 60). 

Supondo um contribuinte do ICMS que realizou uma operação com mercadorias 

no valor de R$100,00 e tem duas opções: pagar R$17,00 de imposto, ou não pagar 

absolutamente nada. 

Do outro lado do jogo, tem o Fisco Estadual, com um custo hipotético por 

auditoria de R$10,00 e não pode fiscalizar todos os contribuintes (auditoria fiscal é um 

recurso escasso, não sendo possível atender a toda demanda por fiscalização), há um custo de 

oportunidade, uma vez que escolhendo auditar um contribuinte, estará deixando de auditar 

outro. A multa de ofício para esse caso é de 100%. 
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De acordo com os dados acima, é possível desenvolver uma matriz de 

pagamentos, como na tabela 2. Conforme dito anteriormente, o exemplo é muito simples e 

limitado, mas permite que sejam feitas algumas observações. 

 

Tabela 2 – Dilema do sonegador 

MATRIZ DE PAGAMENTOS 
CONTRIBUINTE 

PAGAR NÃO PAGAR 

FISCO 
AUDITAR (7; -17) (24; -34) 
NÃO AUDITAR (17; -17) (0; 0) 

Fonte: Elaborada pela autora com base na ilustração 5.2 – Dilema do Sonegador de POHLMANN, Marcelo 
Colleto; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Tributação e Política tributária: uma abordagem interdisciplinar. São 
Paulo:Atlas, 2006, p. 60 

 

Para o Fisco, realizar auditoria pode ser a melhor estratégia, pois sempre haverá 

um retorno, mesmo que isso não seja possível para todos os contribuintes. O fato das 

informações serem imperfeitas e incompletas quanto à movimentação real do contribuinte 

tornam o jogo bem mais difícil para o Estado. É imprescindível, portanto que as 

administrações tributárias direcionem suas ações para aqueles contribuintes que, 

potencialmente podem gerar um maior retorno em uma eventual fiscalização. Com o custo de 

realizar auditoria, auditar um contribuinte adimplente, não é a melhor opção. 

Para o contribuinte, pode-se dizer que, pelo menos, a princípio, o somatório dos 

pagamentos é equivalente nas estratégias de pagar e não pagar, dado o elevado percentual de 

multa. Essa realidade pode mudar, quando outras variáveis estiverem envolvidas, como, por 

exemplo, as taxas de juros cobradas e o decurso de tempo no qual essa cobrança ocorrerá. O 

contribuinte também poderá ajustar sua estratégia de atuação, dependendo de resultados 

passados da auditoria em sua empresa.  

Em suma: nesse modelo, embora simplificado, a decisão do contribuinte 

dependerá de sua percepção do risco de ser fiscalizado e a penalidade aplicada. Já para o 

Fisco a escolha da melhor estratégia estará relacionada à percepção da probabilidade de 

encontrar omissões, bem como no porte das operações do contribuinte. Nesse jogo, não existe 

equilíbrio em estratégia pura. 

 

2.3 Escolha racional: custos x benefícios 

 

Para ilustrar a importância da racionalidade na tomada de decisão e compreender 

o comportamento de um agente diante de um fenômeno criminológico, é importante analisar 

algumas teorias econômicas do comportamento criminal (PIRES, 2015).  



18 

Becker1 (1968) fez uso do raciocínio econômico para explicar a decisão de 

praticar condutas tipicamente ilícitas por indivíduos racionais. 

Na teoria econômica do crime defendida por Becker, o indivíduo que decide 

cometer crime financeiro estaria desenvolvendo uma atividade financeira como outra 

qualquer. Dessa forma, o delinquente avalia a possibilidade de ser detectado, as penas 

aplicadas, o retorno esperado do crime, com o intuito de maximizar sua utilidade esperada.  

A ideia central defendida por Becker era que os indivíduos avaliavam os custos e 

os benefícios esperados de suas ações, quando decidiam pelas condutas conforme ou 

contrárias à lei (CAMPOS, 2008, p. 97)2 . 

A decisão de cometer um crime baseia-se então, na maximização da utilidade 

esperada na qual o indivíduo calcula os futuros ganhos da ação criminosa, o valor da punição 

e as probabilidades de detenção e de aprisionamento3. Nessa conta, também é levado em 

consideração o custo de oportunidade de cometer um crime através do salário alternativo no 

mercado de trabalho. Isso quer dizer que o indivíduo calcula os ganhos que terá na atividade 

ilegal com os ganhos no mercado legal, assim como sua disposição em cometer o crime. Se a 

renda no mercado de trabalho for inferior aos custos e benefícios, segundo essas variáveis, o 

indivíduo optará pelo crime. 

Segundo Araújo (2002), o modelo de Becker pode ser traduzido na seguinte 

fórmula4: 
 

NBi = Li-Ci-Wi-(pr*pv), 
 

onde: 

NBi = benefício líquido do indivíduo i 

Li = valor monetário do ganho com o crime 

Ci = custo de planejamento e execução do crime 

Wi = custo de oportunidade 

pr = probabilidade de captura e condenação 

pv = valor monetário do castigo 

                                                 
1 Gary Stanley Becker foi professor estadunidense, economista, sociólogo, nobel de 1992 em Economia por ter 
estendido os domínios da análise microeconômica para o comportamento e interção humana. Em 1968, Becker 
publicou o artigo intitulado “Crime and Punishment: An Economic Approach” (Crime e Punição: uma 
abordagem econômica). 
2 CAMPOS, Marcelo da Silveira. Escolha Racional e Criminalidade: Uma Avaliação Crítica do Modelo.  
3 CERQUEIRA, Daniel; LOBÃO, Waldir. Determinantes da criminalidade: arcabouços teóricos e resultados 
empíricos. Dados. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, v. 47, n. 2, p. 233-269, 2004. p. 247. 
4 ARAUJO JR, A. F. Raízes Econômicas da Criminalidade violenta no Brasil: um estudo usando microdados e 
pseudopainel – 1981-1996. Revista de Economia e Administração, v. 1, n. 3 p. 1-34, jul/set. 2002, 
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Nesse modelo, há variáveis consideradas como fatores positivos, que estimulam o 

indivíduo pela busca do mercado de trabalho, tais como: a renda, o salário, a educação. Já as 

variáveis tidas como fatores negativos e que visam desestimular o crime são as que medem o 

nível de eficiência do aparato da justiça criminal e da polícia, bem como a severidade das 

punições. A conclusão que se chega é que um aumento nas atividades legais, na obediência e 

no rigor das punições ou ainda alterações nas formas de punição em relação à lei reduzem os 

incentivos às atividades criminosas. 

Com base na análise econômica do comportamento criminoso e da teoria do risco 

desenvolvida por von Neumann e Morgenstern, Allingham e Sandmo (1972) realizaram, por 

sua vez, uma análise teórica do comportamento do contribuinte na decisão de declarar total ou 

parcialmente sua base tributária (SIQUEIRA; RAMOS, 2005).  

A tese adotada pelos autores é a de que o comportamento do contribuinte pode ser 

visto como o resultado de um cálculo racional, de uma avaliação cuidadosa dos custos e dos 

benefícios da sonegação, e conclui que a decisão do contribuinte em sonegar é função da 

probabilidade de ser fiscalizado, do valor da alíquota aplicável sobre a base de cálculo e do 

valor da penalidade no caso de ser detectado5. 

Segundo Siqueira e Ramos (2005), no modelo de decisão de sonegação dos 

contribuintes desenvolvido por Allingham e Sandmo (1972), a sonegação é vista como um 

problema de alocação de portfólio, ou seja, o contribuinte deve decidir qual a parcela de sua 

renda (variável exógena) quer investir nesta atividade de risco. Se não quiser correr nenhum 

risco, declara completamente sua renda; caso contrário, declara somente uma fração dela e 

aceita correr o risco de ser flagrado e multado.  

Allingham e Sandmo (1972) traduziram o problema do contribuinte como sendo:  
 

MaxEx[U]= (1- p).U(W- θX )+ p.U(W- θ X- π(W-X )), 
 

onde a alíquota tributária aplicada é (θ); a probabilidade de ser auditado (p); a penalidade em 

caso de ser flagrado (π) e a base tributária declarada (X), definida pelo contribuinte e que 

maximiza a utilidade esperada. 

Com base nessa fórmula, Allingham e Sandmo (1972), chegaram a conclusão que 

a alíquota tributária trouxe um resultado inconclusivo sobre a decisão a tomar. Diferentemente 

em relação a probabilidade do indivíduo ser fiscalizado e da aplicação da penalidade cabível, 

em caso de ser descoberto, o que resultaria em incremento na arrecadação. Em face disso, os 

                                                 
5 SIQUEIRA, Marcelo Lettieri; RAMOS, Francisco S. A Economia da Sonegação: Teoria e Evidências 
Empíricas. Revista de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 555-581, set./dez. 2005. 
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autores defendem que as políticas públicas devam ser focadas nas variáveis que dão retorno 

positvo ao Estado: fiscalização e punição. 

As teorias propostas por Allingham e Sandmo (1972) foram aplicadas à análise do 

comportamento do contribuinte no âmbito do Imposto de Renda em tese de doutorado de 

Siqueira (2004). As pesquisas que o autor elaborou, considerou no modelo de Allingham e 

Sandmo (1972), a possibilidade parcial de detecção da evasão e que o contribuinte tem 

consciência desse fato. Segundo Siqueira (2004), como o contribuinte conhece plenamente 

todas as suas fontes de renda, poderá sonegar uma parcela dela, decompondo em duas partes. 

A primeira seria aquela que o contribuinte considera facilmente identificável pela análise da 

Declaração do Imposto de Renda, e a segunda, aquela que somente seria detectada pelo Fisco, 

mediante realização de auditoria, que, em regra, tem uma probabilidade pequena de ocorrer, 

devido aos elevados custos de fiscalização. 

Ao utilizar dados do Imposto de Renda Pessoa Física, Siqueira (2004) elaborou 

um conjunto de simulações numéricas para verificar as mudanças ocorridas na variável de 

decisão (renda declarada pelo contribuinte) em relação às alterações ocorridas na 

probabilidade de detecção, na alíquota marginal e na penalidade aplicável no caso de 

detecção. A possibilidade de variação na eficiência da Administração Tributária também foi 

analisada. Os resultados encontrados foram que aumentos na probabilidade de auditoria, na 

penalidade, na alíquota marginal do imposto e na eficiência da Malha reduzem a evasão 

fiscal. Os resultados também comprovaram que grupos distintos de contribuintes avaliam de 

modo diferente os riscos da atividade de sonegação. 

 

2.4 A economia comportamental 

 

Com base nas Teorias do Crime e do Risco, a prática de atividades ilícitas repousa 

na racionalidade econômica dos seus agentes. Os contribuintes adotam comportamentos 

racionais e quando vão decidir entre recolher ou não os tributos, o fazem com base na 

avaliação entre o benefício financeiro e o risco de ser auditado, consequentemente punido6, 

buscando em sua escolha a máxima satisfação da utilidade esperada. 

Contrariando essa corrente tradicional da Economia de racionalidade das decisões 

dos agentes econômicos, encontra-se a Economia comportamental que defende outra 

realidade no comportamento cotidiano das pessoas. A ideia na qual o contribuinte é tratado 

                                                 
6 SILVA, Fábio Pereira da. Observância Tributária: Integrando paradigmas em busca de mais conformidade 
fiscal. São Paulo, 2015.185 p. Dissertação de Mestrado – Universidade de São Paulo. 
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pelas autoridades como um potencial criminoso, sempre disposto a encontrar meios de 

inadimplir suas obrigações tributárias, vai de encontro a esse novo paradigma, denominado de 

“paradigma do serviço” (SILVA, 2015, p. 25).  

Segundo Kirchler (2007 apud SILVA, 2015, p. 28), essa nova abordagem consiste 

na relação de clientela que surge entre o Estado e o contribuinte, em um ambiente baseado no 

serviço. Ou seja, o contribuinte é tratado como um verdadeiro cliente pelo Estado, 

contribuindo com o pagamento dos tributos e em troca, recebendo a contraprestação em 

serviços de qualidade e tratamento adequado. 

De acordo com Alm7 (1991 apud POLHMANN; IUDÍCIBUS, 2006, p. 70), a 

obediência tributária é uma decisão complicada, que não depende apenas de incentivos 

financeiros, mas de outros fatores não incorporados na aplicação da teoria da utilizade 

esperada. Isso levaria à incapacidade de explicar os motivos da verdadeira decisão do 

contribuinte. 

Apontando a deficiência da abordagem tradicional da tributação ótima, Alm 

(1996) afirmou também que os indivíduos e as firmas pagam voluntariamente seus tributos. 

Tal afirmação seria possível de se constatar, quando é observado, em certas localidades onde 

a probabilidade de ser auditado é reduzida, que ainda assim os contribuintes declaram suas 

rendas, contradizendo a teoria de que o risco de ser auditado seria a única razão para decidir 

entre sonegar ou não os tributos (POLHMANN; IUDÍCIBUS, 2006, p. 85). 

A ideia central dos defensores8 da economia comportamental e que não 

concordam com a tese de prevalência do raciocínio econômico sobre o comportamento do 

contribuinte é que há outros fatores que influenciam na decisão do contribuinte de pagar 

tributos, como a noção de culpa, moralidade, vergonha, justiça, confiança no governo, 

retribuição em serviços público, o custo da tributação, a elevada carga tributária que incentiva 

a economia informal e o desemprego, e não apenas o desejo de maximizar seu retorno 

econômico. Essas variáveis teriam, portanto, grande importância na análise da prática de 

sonegação fiscal.  

O comportamento do contribuinte é, como se pode ver, demasiadamente 

complexo, assim como o estudo da sonegação fiscal. 

 

                                                 
7 James Alm, economista estadunidense. Suas pesquisas se concentram na área de Economia Pública, 
especificamente na evasão fiscal e conformidade fiscal. 
8 O economista estadunidense Richard Thaler, Prêmio Nobel de 2017 em Economia, procurou trazer aos leitores 
uma ideia diferente das tomadas de decisão, explorando as consequências da racionalidade limitada, das 
preferências sociais e da falta de autocontrole, mostrando outra face da análise econômica comportamental. 
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2.5 A sonegação fiscal e o planejamento tributário 

 

Nos tópicos anteriores, duas abordagens teóricas e opostas buscam explicar o 

complexo comportamento do contribuinte: uma, baseada na racionalidade e a outra, em 

múltiplos fatores, como a moralidade, a culpa, a responsabilidade e a insatisfação, por 

exemplo, como fontes de motivação. Entretanto, independentemente das razões que 

determinam o comportamento do contribuinte, se com bases predominantemente racionais ou 

não, a realidade nos mostra que uma parte dos contribuintes dos tributos tem-se utilizado da 

prática da sonegação fiscal. Muitas vezes, de maneira reiterada. 

Em razão dessa constatação de que a sonegação fiscal existe, esse trabalho vai-se 

ater, exclusivamente, àquela categoria de contribuintes que, deliberadamente, decide não 

pagar o imposto que sabia ser devido e assumiu o risco de não o fazer.  

 

2.5.1 A prática da sonegação fiscal 

 

A sonegação fiscal é um crime que está tipificado na Lei nº 8.137/90. Em seus 

artigos 1º e 2º, estão descritas as condutas praticadas pelo contribuinte, consideradas 

criminosas e que tenham o intuito de reduzir ou suprimir integralmente o pagamento do 

tributo devido.  

Assim, omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; 

fraudar a fiscalização tributária, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento 

ou livro exigido pela lei fiscal; falsificar ou alterar nota fiscal ou qualquer outro documento 

relativo à operação tributável; elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que 

saiba ou deva saber falso ou inexato; negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota 

fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, 

efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação, são infrações cometidas 

pelo contribuinte que, poderiam resultar em pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e 

multa. 

Outras condutas da mesma natureza, como: fazer declaração falsa ou omitir 

declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou 

parcialmente, de pagamento de tributo; deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou 

de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e 

que deveria recolher aos cofres públicos; exigir, pagar ou receber, para si ou para o 

contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de 
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imposto ou de contribuição como incentivo fiscal; deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo 

com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de 

desenvolvimento; utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao 

sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por 

lei, fornecida à Fazenda Pública, resultam em pena menos gravosa de detenção, de 6 (seis) 

meses a 2 (dois) anos, e multa. 

A interpretação da lei dos crimes contra a ordem tributária nos julgamentos dos 

tribunais, tanto no âmbito administrativo, quanto no judiciário, inicialmente foi no sentido de 

que as infrações cometidas pelos contribuintes contra a Fazenda Pública só eram consideradas 

como criminosas, quando houvesse efetiva lesão aos cofres públicos. Posteriormente, os 

julgamentos dos tribunais passaram a proferir sentenças no sentido de atrelar a punibilidade 

do crime praticado, ao exaurimento da questão na seara administrativa, momento da 

constituição em definitivo do crédito tributário.  

O crime de sonegação fiscal, também conhecido como crime de evasão fiscal, 

perdeu qualquer efeito negativo sobre a conduta do contribuinte, quando da publicação do 

artigo 34 da Lei nº9.249/95, que dispôs sobre a extinção da punibilidade das práticas 

criminosas, quando o agente promovesse o pagamento do tributo devido, desde que tal 

conduta seja antes do recebimento da denúncia pelo Ministério Público. Na prática, isso quer 

dizer assim: é crime sonegar tributos, mas, caso o agente seja descoberto e decida pagar o que 

deve antes que seja oferecida a denúncia, extingue-se a punibilidade. 

Se, inicialmente a intenção da lei foi coibir o crime, com tais medidas legais e 

jurídicas, o fator de desestímulo à prática delituosa, tornou-se inoperante. 

Os crimes contra a ordem tributária refletem comportamentos deliberados e 

intencionais dos agentes de violar a lei, seja por ação ou omissão, com o intuito de reduzir ou 

não pagar o tributo devido. Essa atitude é racional. É uma decisão dolosa na qual se assume o 

risco do resultado que produzir. O dolo advém da consciência do agente de que sua conduta o 

levará a um resultado criminoso. Ninguém frauda um documento fiscal, ou simula uma 

operação, ou cria um passivo fictício na contabilidade, ou abre uma empresa com documentos 

falsos, sem ter uma intenção deliberada de reduzir ou mesmo não pagar impostos. 

A sonegação fiscal não é prática criminosa que se consuma pela culpa9.  

                                                 
9 O Código Penal assim dispõe em seu artigo 18 sobre dois tipos de crime: doloso e o culposo. Crime doloso é 
quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O crime culposo é aquele que o agente deu 
causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A lei determina ainda que, qualquer pessoa só 
poderá ser punida por fato previsto como crime, quando o praticar dolosamente. 
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Por essas razões, a base teórica da conduta ilegal do contribuinte será a do 

comportamento racional, posto que, em dado momento deve decidir qual a parcela de sua 

renda irá investir em atividade de risco, que lhe traga o máximo retorno e utilidade desejada. 

O que motiva a conduta do contribuinte sonegador é apenas a maximização da decisão 

tomada, com base no risco assumido. 

 

2.5.2 Planejamento tributário 

 

No contraponto ao da prática da sonegação fiscal, encontram-se aqueles 

contribuintes que agem de maneira lícita no intuito de reduzir o elevado custo da tributação 

nas empresas.  

O planejamento tributário, também conhecido como economia legal ou elisão 

fiscal é decorrente da própria lei ou de lacunas e omissões que possuem na lei. 

A elisão fiscal legal é aquela em que o legislador tem a intenção de beneficiar o 

contribuinte com a redução do imposto devido. Nessa modalidade estão contemplados, por 

exemplo, os incentivos fiscais.  

Para esclarecer um pouco o significado do planejamento tributário legal, supõe-se 

que, determinado contribuinte do ICMS exerça atividade econômica que lhe permita, por lei, 

recolher antecipadamente nas entradas interestaduais de mercadorias o percentual de 8% e, 

não tenha que recolher mais nada nas saídas ou vendas de mercadorias. A essa empresa que 

adotar esse procedimento é vedada a sistemática normal de apuração do ICMS, não podendo, 

portanto, creditar-se do imposto que pagou na entrada das mercadorias, visto que as saídas 

serão sem o débito. Ao mesmo tempo, essa empresa possui termo de acordo com o Estado 

para se beneficiar de incentivo fiscal que lhe permita o financiamento de 75% do imposto 

devido apurado com base na sistemática dos créditos e débitos.  

Esse é o típico caso em que o contribuinte terá que fazer um levantamento 

financeiro de qual o melhor procedimento de recolhimento do ICMS, que lhe será mais 

vantajoso financeiramente e permita pagar menos o imposto devido. 

É claro que, quando o contribuinte opta pela prática que lhe é mais benéfica, isso 

implica necessariamente a diminuição do imposto a recolher e, portanto, menos dinheiro 

entrará nos cofres do Estado. Mas, essa é uma decisão de governo, está na lei e visa muitas 

vezes, incrementar as atividades produtivas de determinado segmento econômico, diminuir o 

desemprego de mão-de-obra local, ou atrair investimentos que, sem tais atrativos as empresas 

não viriam se instalar em determinada região econômica. 
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A outra maneira de realizar o planejamento tributário da empresa é focado em 

elementos que a lei tributária não proibe expressamente. 

Se a forma planejada for lícita, a Administração Pública tem que respeitar.  

A questão problemática que surge, muitas vezes, é justamente na interpretação da 

lei. O contribuinte entende correto determinado procedimento e o Fisco entende de outra 

maneira. Desta forma, inaugura-se o litígio entre as partes, pois a Fiscalização, reconhecendo 

um desrepeito a lei, por dever de ofício, irá autuar o contribuinte. Este por sua vez, poderá se 

defender, tanto na esfera do contencioso administrativo, quanto na esfera judicial.  
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3 A IMPORTÂNCIA DO ICMS NA ARRECADAÇÃO DO ESTADO 

 

Este capítulo aborda algumas das concepções acerca do Estado. Atualmente, o 

foco está no Estado Fiscal, aquele que apesar de ter o poder de tributar o contribuinte, 

encontra limitações no ordenamento jurídico estabelecido pela Constituição Federal. Dentro 

dessa concepção de Estado Fiscal, as receitas tributárias tornaram-se sua principal fonte 

financeira, tendo o ICMS, com maior representatividade na arrecadação dos tributos. 

Há diferentes concepções acerca do Estado. Em comum, há a ideia de que o 

Estado passa a existir, quando o povo toma consciência política. Sobre essa ótica, o Estado é 

uma forma organizacional de natureza política com poder soberano para governar seu povo 

dentro de um território delimitado. 

Como ente político, o Estado foi criado pelas comunidades primitivas para atender 

ao bem comum e nasceu da dissolução da sociedade primitiva fundada sobre laços de 

parentesco e da formação de comunidades mais amplas derivadas da união de vários grupos 

familiares por razões de sobrevivência interna (o sustento) e externas (a defesa) (BOBBIO, 

2005, p. 73). 

Na visão de Hobbes, o homem, em seu estado natural, é um mero animal que 

busca seu benefício em detrimento de qualquer outro, pois suas emoções e desejos apontam 

para seu próprio umbigo, para sua manutenção pessoal. No entanto, para que o mesmo viva 

em sociedade é preciso que ele suplante sua liberdade e que a entregue, com seu poder ao 

soberano. 

De acordo com a concepção da teoria do liberalismo econômico, presente na obra 

A Riqueza das Nações de Adam Smith, do Século XVIII, haveria uma “mão invisível” que 

autorregularia o mercado por meio da livre iniciativa e da competição, o que por si só traria 

ordem e riqueza aos interesses concorrentes. Nesse modelo, a economia de mercado estaria 

livre de controle estatal. 

Para Bobbio (2005, p. 17), “o liberalismo é uma determinada concepção de 

Estado, na qual o Estado tem poderes limitados, e como tal se contrapõe, tanto ao Estado 

absoluto quanto ao Estado que hoje chamamos de social”. 

Alguns movimentos sociais repudiaram a ideia de que a livre força do mercado 

seria capaz de organizar o processo econômico, onde a livre concorrência é muitas vezes 

incompatível com o interesse social. Em contraposição a essa concepção surgiu, após a 2ª 

Guerra Mundial, o Estado do Bem-estar Social, que se destacou nas áreas da saúde e 

escolarização. 
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Paralelamente ao desenvolvimento das ações sociais, o Estado Social passou a 

intervir fortemente na área econômica, regulando praticamente toda as atividades produtivas, 

assegurando a geração de riquezas materiais e a diminuição das desigualdades sociais. 

Com a redemocratização brasileira, em 1988 foi publicada a Constituição Federal, 

na qual previu um conjunto de direitos e garantias sociais, típicos de um Estado Social. Este 

tem como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: “erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. Para atender a 

todas as demandas exigidas, faz-se necessário fontes de receitas. Atualmente, para os Estados, 

a principal tem sido a receita oriunda da tributação. 

E assim surge o Estado Fiscal, aquele que recebe, por delegação do povo, 

mediante seus mandatários ou de forma direta, o poder de tributar, produto de uma 

constituição que lhe conferirá essa prerrogativa de formação de receitas, assim como a 

imposição de uma série de limitações para o exercício de referida tributação. 

Essa é uma característica marcante dos estados contemporâneos politicamente 

organizados: de um lado, há o Estado detentor de um contundente poder, mas que não age 

livre e arbitrariamente, como à época das monarquias absolutistas, sendo limitado por 

princípios esculpidos em uma constituição escrita e rígida.  

Nesse sentido, tem-se a lição de Sacha Navarro Calmon Coelho (2016, p. 34)10: 
 

O poder de tributar, modernamente, é campo predileto do labor constituinte. A uma, 
porque o exercício da tributação é fundamental aos interesses do Estado, tanto para 
auferir as receitas necessárias à realização de seus fins, sempre crescentes, quanto 
para utilizar do tributo como instrumento extrafiscal, técnica em que o Estado 
intervencionista é pródigo. A duas, porque tamanho poder há de ser disciplinado e 
contido em prol da segurança dos cidadãos. 
 

O tributo é, portanto, necessário para a conservação da sociedade e do próprio 

Estado. No entanto, o poder de tributar atribuído ao Estado Fiscal encontra-se limitado por 

uma constituição garantidora de princípios mínimos a estarem presentes e a orientarem a 

atividade de tributação.  

O tributo surgiu como nova forma de angariar receitas para a manutenção do 

Estado e dos próprios indivíduos. Na medida que surgia o constitucionalismo que exigia do 

Estado a preservação de valores como a liberdade e a propriedade, o tributo veio como 

instrumento apto a garantir esses valores.  

O Estado Constitucional Fiscal Social é mantido, em grande parte, pelas receitas 

tributárias e, com essas, busca a realização de seus fins sociais. 

                                                 
10 Curso de Direito Tributário, 2016, p. 34. 



28 

Concomitante ao surgimento desse Estado, desenvolve-se também sua atividade 

financeira. 

 

3.1 Atividade financeira 

 

Há um argumento econômico que diz: “O Estado poderia não existir, se todos os 

bens e recursos fossem alocados perfeitamente”. 

O alcance do estado de bem-estar social por meio do livre mercado não é possível 

sem que haja a interferência do governo, haja vista que há situações impeditivas na economia 

para que se chegue a um cenário mais favorável aos agentes econômicos em geral. Nessa 

visão intervencionista, para que o Estado possa cumprir com sua função social, atender as 

necessidades públicas e diminuir as falhas de mercado, necessita de recursos financeiros. 

De acordo com o magistério de Hugo de Brito Machado, por atividade financeira 

do Estado entende-se o conjunto de atos que o Estado pratica na obtenção, na gestão e na 

aplicação dos recursos financeiros de que necessita para atingir seus fins. 

As principais fontes históricas de financiamento do Estado são11: 

 Receitas provenientes da emissão de moeda, como instrumento de política 

monetária. Quando a emissão de moeda não encontra lastro econômico, ou 

seja, quando não há uma proporcionalidade entre o crescimento da economia e 

a circulação de bens e serviços no mercado, ocorre, inevitavelmente, a perda do 

valor monetário, acarretando processos inflacionários. 

 Receitas provenientes da emissão de títulos do governo, decorrentes da política 

fiscal, o que gera endividamento público.  

 Receitas provenientes da atividade empresarial do próprio Estado (indutrial, 

serviços, agropecuária e patrimonial). Com a mudança do papel do Estado na 

economia contemporânea, de interventor direto para regulador, esse tipo de 

receita está em processo de declínio.  

 Receitas provenientes da arrecadação tributária: são receitas obtidas por meio 

da cobrança de tributos e contribuições do patrimônio dos particulares. 

Constitui a principal fonte de recursos sustentáveis para a existência do Estado 

contemporâneo. 

                                                 
11 Escola de Administração Fazendária – ESAF, caderno 3. A Função Social dos Tributos, 2014 
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As Receitas Tributárias, quando criadas, ampliadas ou extintas, promovem 

impactos, especialmente na economia, nos agentes econômicos, na oferta, na demanda, no 

preço, no cumprimento da obrigação tributária, na arrecadação, nos gastos públicos, no 

consumo, na formalização das empresas, na distribuição e produção de riquezas. Assumem 

ainda, importância fundamental nas finanças do Estado contemporâneo, possibilitando um 

bom desempenho das suas funções sociais básicas, garantindo a toda sociedade os direitos 

individuais e coletivos, a defesa interna e a segurança externa, organizando o espaço territorial 

terrestre, aéreo e marinho, ordenando as relações de trabalho e emprego e dando base de 

sustenção às transações financeira, patrimonial, comercial e de relações internacionais12.  

A Receita Tributária que financia o Estado representa uma parcela da riqueza 

privada transferida legalmente à coletividade. É por meio, principalmente dos impostos 

cobrados aos contribuintes, que o Estado adquire recursos para prover a manutenção do 

custeio da máquina pública, dos investimentos em infraestrutura e do financiamento dos 

serviços públicos, como saúde, educação e segurança pública.  

 

3.2 Finanças públicas: receitas tributárias do Estado do Ceará 

 

Finanças públicas é o ramo da economia que se ocupa da captação de recursos 

pelo Estado, sua gestão e a forma como realiza os gastos para atender suas próprias 

necessidades, bem como às da coletividade (ANGÉLICO, 1989, p. 40). 

As receitas públicas são divididas em categorias econômicas: receitas correntes e 

receitas de capital. As receitas tributárias são espécie de receita corrente provenientes da 

arrecadação dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria. 

A Constituição do Estado do Ceará de 1989, a partir do artigo 191, dispõe acerca 

dos temas relacionados à Tributação e Orçamento. Por disposição constitucional, cabe aos 

Estados instituir impostos, taxas e constribuições de melhorias.  

Dentre os impostos de competência exclusiva dos Estados estão: 

1) ICMS; 

2) ITCMD; 

3) IPVA. 

De acordo com o Balanço Geral do Estado do Ceará do exercício de 2016, a 

Receita Tributária atingiu o montante de R$12,631 bilhões, representando um crescimento em 

                                                 
12 Idem. 
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termos nominais, de 11,64%, quando comparado a 2015. Em sua composição encontram-se os 

impostos, como ICMS, IPVA, ITCMD, IRRF e as taxas. O conjunto dos impostos 

arrecadados em 2016 – receita tributária excluído o valor das taxas – alcançou o montante de 

R$12,584 bilhões, que representa 99,63% dessa receita. 

A Tabela a seguir, cujos dados foram retirados do Balanço Geral do Estado do 

Ceará de 2016, apresenta um comparativo das Receitas Tributárias, referentes aos exercícios 

de 2015 e 2016, e a participação de cada uma sobre o total das receitas realizadas. 

 

Tabela 3 – Comparativo da Receita Tributária – 2015/2016 
RECEITA 

REALIZADA 
2015(A) 2016(B) 

VAR.% 
(B/A) 

PARTIC.% 
(B/TOTAL B) 

Impostos 11.302.351 12.584.168 11,34 99,63 
ICMS 9.746.023 10.341.856 6,11 81,87 
IPVA 646.045 694.229 7,46 5,5 
ITCMD 76.946 652.250 747,67 5,16 
IRRF 833.337 895.733 7,49 7,09 
Taxas 12.458 47.307 279,73 0,37 
TOTAL 11.314.809 12.631.375 11,64 100 

Fonte: SEFAZ/CECAD 

 

Como se pode ver, dentre as receitas dos impostos, a mais significativa é a do 

ICMS. Sua importância é vital para o equilíbrio das contas públicas do Estado do Ceará. Em 

2016, a arrecadação desse imposto alcançou o montante de R$10,342 bilhões, correspondendo 

a 81,87% da receita tributária.  

De acordo com o relatório do Balanço Geral do Estado de 2016, o bom 

desempenho da Receita Tributária que se traduz no crescimento da arrecadação é resultado de 

ações consistentes e contínuas, referentes à capacitação dos recursos humanos, da melhoria da 

infraestrutura, da tecnologia da informação e dos processos e procedimentos no campo fiscal 

tributário.  

Nos últimos 10 anos, conforme pode-se verificar, na Tabela 4, o montante do 

ICMS tem sido crescente, representando um desempenho satisfatório na arrecadação desse 

imposto. 

 

Tabela 4 – Evolução da Arrecadação do ICMS no Estado do Ceará – 2006 a 2016 
ANO ICMS(R$MILHÕES) REALIZAÇÃO 
2006 3,674   
2007 3,867 5,25% 
2008 4,642 20,04% 
2009 5,027 8,29% 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 4 – Evolução da Arrecadação do ICMS no Estado do Ceará–2006 a 2016 

ANO ICMS(R$MILHÕES) REALIZAÇÃO 
2010 6,037 20,09% 
2011 7,000 10,67% 
2012 7,542 12,89% 
2013 8,566 13,57% 
2014 9,351 9,17% 
2015 9,746 4,22% 
2016 10,342 6,11% 

Fonte: SEFAZ/ADINS 

 

Com base no demonstrativo acima, comparando 2016 a 2015, é possível 

visualizar que a arrecadação do ICMS apresentou um crescimento nominal de 6,11%. Se 

comparada ainda a arrecadação do ICMS, no intervalo de 2006 a 2016, constata-se um 

crescimento da arrecadação de 181,5%. A coluna Realização significa a efetividade do 

esforço fazendário na consecução das suas atividades, posto que superou as estimativas do 

Governo do Estado.  

Pela evolução da arrecadação e por sua representatividade na receita tributária do 

Estado, conforme se pode constatar, o ICMS é um imposto que tem demonstrado grande 

importância para que o Estado possa alavancar suas atividades econômico-financeiras e 

desenvolver suas políticas públicas. 

 

3.3 Mecanismos de atuação do Estado 

 

Em face da importância do ICMS nas receitas públicas, o governo do Estado do 

Ceará, por meio da Secretaria da Fazenda, tem desenvolvido e aperfeiçoado mecanismos que 

visem, tanto aumentar sua eficiência na arrecadação do imposto, como inibir ou reduzir as 

ações de sonegação fiscal. 

A realização de ações voltadas à área fiscal, como, acompanhamento, 

monitoramento e fiscalização do contribuinte; a elaboração de legislações que permitam criar, 

no campo fático, normas e sanções para o cumprimento das obrigações tributárias; o 

aperfeiçoamento da tecnologia, com a integração dos sistemas internos, possibilitando 

cruzamento de dados e informações; convênios firmados entre os órgãos de fiscalização; a 

criação de grupos especiais de combate à sonegação fiscal; a implementação de melhorias que 

possibilitem maior celeridade ao órgão de julgamento dos processos administrativo-tributário 

– CONAT; agilização na cobrança da dívida ativa - DIVAT, são alguns dos mecanismos que 
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podem ser utilizados pelo Estado com o intuito de melhorar a arrecadação, recuperar 

eventuais valores sonegados e diminuir consideravelmente questões relacionadas à assimetria 

da informação. 

Visando recuperar créditos tributários e reduzir o estoque da dívida ativa, o 

Estado tem lançado mão, regularmente, dos programas de recuperação fiscal – REFIS.  

O Estado tem, portanto, várias possibilidades de atuação para promover o 

crescimento da arrecadação, combater a sonegação fiscal e recuperar o crédito tributário 

devido, como pode-se ver na figura a seguir. 

 

Figura 1 – Mecanismos de Atuação do Estado junto ao Contribuinte do ICMS 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Diante de algumas das possibilidades existentes e que não são necessariamente 

excludentes, que foram apresentadas na Figura 1, esse trabalho irá se deter na decisão do 

Estado em desenvolver ações de fiscalização junto ao contribuinte do ICMS. 

 

 

 



33 

4 A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTRATÉGICA 

  

Este capítulo apresenta a maneira como o Estado se comporta dentro do jogo de 

estratégias com o contribuinte, a fim de que possa fazer frente às atividades de sonegação 

fiscal. Para isso, serão apresentados algumas das ferramentas de que dispõe o Estado, tendo a 

a auditoria fiscal com estratégia ótima. Neste capítulo, são trazidos números de ações 

planejadas e executadas, números de contribuintes cadastrados na Secretaria da Fazenda, por 

regime de recolhimento e participação na arrecadação do ICMS, os resultados das 

fiscalizações e a composição da dívida ativa. No decorrer do texto, são trazidas referências 

teóricas que já abordaram o assunto da importância da auditoria fiscal no combate à 

sonegação fiscal. 

Na Teoria dos Jogos, dentro da lógica do comportamento racional, cada 

participante do jogo deve escolher a melhor estratégia para si, buscando a otimização do 

resultado, independentemente da estratégia adotada pelo outro participante.  

A estratégia dominante do jogador é, portanto, a sua melhor estratégia, qualquer 

que seja a estratégia adotada pelo outro. Quando os participantes agem dessa forma, diz-se 

que o jogo se encontra no equilíbrio de estratégia dominante.  

A Figura 1 do tópico anterior apresentou alguns dos mecanismos de atuação do 

Estado junto ao contribuinte. Desconhece-se a existência de estudos comparativos no âmbito 

desse Estado, referentes às diversas opções lá demonstradas. O que é possível averiguar são 

os resultados de eficácia de alguns desses mecanismos. 

Pode-se ver, em Marino (2011), que foram realizadas análises do impacto de 

determinada legislação tributária no aumento da arrecadação do imposto13. A conclusão que a 

autora chegou é que, as medidas de combate à sonegação fiscal por meio da legislação, 

permitiram acesso às informações relacionadas ao ICMS, corrigindo parte dos problemas 

oriundos da assimetria de informação.  

No estudo elaborado por Castelo (2011), foi constatado que determinados setores 

sofrem mais o impacto da inadimplência por conta do REFIS, do que outros. 

Com base nos dados do Imposto de Renda, Siqueira (2004), analisando o 

comportamento do contribuinte, constatou que o aumento da probabilidade de 

                                                 
13 MARINO, Susie de Pontes Lima. Avaliação do Impacto na Arrecadação do ICMS das Políticas de Combate à 
Evasão Fiscal no Setor Varejista. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Economia, 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, 2011. 
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auditoria/fiscalização, bem como da penalidade aplicada, da alíquota marginal do imposto e 

da eficiência da auditoria reduziam a evasão fiscal.  

Oliveira (2013) procurou aferir o impacto da auditoria fiscal na arrecadação das 

empresas atacadistas e varejistas, autuadas por sonegação fiscal. Como resultado observou a 

significância da atividade de auditoria no aumento da arrecadação e no combate a sonegação 

fiscal, com maior sistematização dessa atividade. Porém, que o impacto da fiscalização se 

restringe ao ano seguinte, devendo a prática da fiscalização tornar-se sistematizada. 

O trabalho apresentado por Lima (2010) demonstrou a importância do ICMS, não 

apenas na sua função fiscal ou de arrecadação, mas também, como instrumento de política 

econômica do Estado. 

Em D'Elboux (2012), há extenso trabalho sobre o impacto positivo da autuação 

fiscal sobre o comportamento de determinados segmentos de contribuinte. 

O Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa- NIP/DF (2010) apresentou relevante 

contribuição no estudo sobre o SPED como ferramenta eficaz para inibir a sonegação de 

impostos, permitindo maior integração de dados das informações contábil e fiscal. 

Muitos dos mecanismos de atuação do Estado junto ao Contribuinte do ICMS, 

como o acompanhamento prévio, o monitoramento, a legislação, informática, por exemplo, 

podem agir como suporte para um desempenho mais satisfatório da fiscalização, no tocante a 

recuperação de imposto devido. Portanto, apesar da importância que todas essas ferramentas 

têm, esse trabalho irá forcar-se na auditoria fiscal como sendo a melhor estratégia utilizada 

pelo Estado para alcançar o Contribuinte Sonegador.  

 

4.1 Ações estratégicas do Estado 

 

O Estado possui várias opções para alavancar a arrecadação do ICMS, conhecer o 

movimento tributável de seus contribuintes e captar recursos para fazer frente as mais diversas 

necessidades financeiras existentes. 

Diante das decisões que precisa tomar, das escolhas que precisa fazer em bases 

racionais para desenvolver suas políticas públicas e captar recursos, o Estado Fiscalizador se 

utiliza das informações e dos mecanismos disponíveis, enquanto desenvolve e aperfeiçoa 

outros. 

Dentre os instrumentos que o Estado poderá lançar mão, não se contempla a 

possibilidade do aumento da arrecadação dos tributos com base na majoração das alíquotas, 

posto que é premissa que o Estado já se encontra no ponto ótimo de arrecadação. 
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Este é, portanto, o cenário: o Estado Fiscalizador está operando no ponto máximo 

de tributação suportada pelos contribuintes, não possuindo margem para majorar o tributo, 

sob pena de poder sofrer um efeito reverso. Essa situação é visualizada pela Curva de Laffer, 

conforme figura a seguir: 

 

Figura 2 – A Curva de Laffer 

Fonte: Elaboração da autora 

 

A Curva de Laffer calcula a relação entre a carga tributária e o total arrecadado 

pelo Estado. Tanto na taxa zero como na de 100%, o Estado não arrecada nada. A curva 

mostra o limite que a arrecadação pode atingir, sendo que, a partir desse ponto máximo, a 

arrecadação começa a cair, já que é mais atrativo sonegar, ou parar de produzir. Nenhum 

empresário se sentirá incentivado a produzir, sabendo que terá que entregar sua produção ao 

governo. Segundo Lopes et al. (2010 apud OLIVEIRA JÚNIOR, 2012, p. 179), o grande 

desafio para o Estado sempre estará em encontrar esse nível de tributação ótimo14. 

Não sendo possível, portanto para o Estado lançar mão da majoração do tributo, 

posto que se desconhece sua localização na curva, ou se supõe que já esteva no nível máximo 

de tributação, o jogo se iniciará para o Estado, quando decidir fiscalizar, e se iniciará para o 

contribuinte, quando decidir sonegar o imposto devido. Nesse jogo, parte-se da premissa que 

as informações de mercado são de conhecimentos comuns, ou seja, ambos conhecem suas 

recompensas ou payoffs ao tomarem suas decisões. 

A atitude assumida por alguns contribuintes, de deixarem de recolher 

corretamente o imposto, praticando a concorrência desleal, resultará em desequilíbrio de 

                                                 
14 OLIVEIRA JUNIOR, Raimundo Frutuoso de. A Análise Econômica do Direito e o Uso da Curva de Laffer na 
Efetivação do Direito Fundamental à Vedação do Confisco Tributário. 1.ed. CRV, 2012. 
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mercado, visto que poderá praticar preços mais baixos e se financiar pela apropriação 

indevida do imposto.  

Em Araújo (2009, p. 52), aplicando a teoria dos jogos em um duopólio, o autor 

chegou a conclusão que a melhor estratégia dominante que os contribuintes deverão adotar 

para maximizar seus lucros e diminuir a concorrência desleal, será sempre não recolher o 

imposto, caso exista essa possibilidade sem custo. Visto isso, o Estado deve se movimentar no 

jogo, de forma a inibir ou desestimular essa movimentação dos contribuintes por não recolher 

o imposto devido. 

Para o Estado, sua movimentação no jogo refere-se a utilização do instrumento de 

auditoria fiscal. 

 

4.2 Auditoria fiscal 

 

A constituição do crédito tributário, de competência privativa da autoridade 

administrativa, o auditor fiscal, ocorre mediante procedimento administrativo, denominado 

lançamento. Nele, verifica-se a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a 

matéria tributável, o cálculo do montante devido, a identificação do sujeito passivo, e a 

aplicação da penalidade cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 

obrigatória sob pena de responsabilidade funcional15.  

O ICMS é um imposto que possui características de autolançamento por 

homologação posterior, podendo ser tácita ou expressa. É durante o procedimento de 

fiscalização, que o agente fiscal deverá realizar o lançamento de ofício do imposto devido, 

caso encontre irregularidades à legislação do imposto. Se o contribuinte do imposto deixar de 

cumprir com suas obrigações principal ou acessória, o lançamento se efetuará por meio do 

auto de infração.  

Antes da autoridade fiscal executar a atividade de fiscalização, o Estado elabora 

ações fiscais, por motivos variados, dentre eles: solicitação interna ou externa; projetos 

especiais e mediante planejamento com base em critérios que alcancem contribuintes com 

maior potencial arrecadatório, e que se enquadrem em alguns indicadores estatísticos. 

O sistema de planejamento da ação fiscal é desenvolvido com o intuito de 

possibilitar a realização de estudos analíticos e gerenciais da movimentação mercantil do 

contribuinte no contexto de sua atividade econômica. 

                                                 
15 Disposição contida no artigo 142, Caput e Parágrafo Único do CTN. 



37 

O processo de planejamento da ação fiscal da Secretaria da Fazenda é realizado 

com o fim de produzir resultados satisfatórios de arrecadação, aliadas às metas estabelecidas 

pelo setor. O setor de planejamento fiscal vem implementando instrumentos de auxílio a 

fiscalização de estabelecimento por meio de análises estatísticas, de indicadores financeiros e 

do cruzamento das informações fiscais fornecidas tanto pelos contribuintes, como dos 

sistemas de controle do Fisco. 

Conforme tabela 5, é possível visualizar a relação entre as ações planejadas e 

executadas, entre 2012 a 2016. Do total das ações planejadas no período, 66,48% foram 

executadas.  

 

Tabela 5 – Planejamento x Execução Fiscal 
ANO PLANEJADAS EXECUTADAS %(E/P) 
2012 4.696 2.676 56,98 
2013 2.497 1.545 61,87 
2014 2.139 1.359 63,53 
2015 1.889 1.576 83,43 
2016 2.321 1.847 79,58 

TOTAL 13.542 9.003 66,48 
Fonte: SEFAZ/CATRI 

 

A partir de dados econômico-fiscais contidos nas informações fornecidas pelo 

contribuinte, elabora-se um banco de dados que permite, por meio de modelos estatísticos 

predefinidos e de indicadores finaceiros ponderados, comparar o desempenho de cada 

empresa, de maneira individual e por categoria de segmento econômico, bem como selecionar 

o tipo de procedimento que será adotado dentre as opções de ação fiscal existentes: 

acompanhamento; monitoramento ou fiscalização. Com base nessas análises preliminares 

feitas pelo setor de planejamento da SEFAZ, são levantados indícios, que podem ser 

confirmados ou não como infrações a legislação do ICMS.  

Dos contribuintes cadastrados no sistema da SEFAZ16, apenas uma parte será 

encaminhada à fiscalização, pois muitos contribuintes não são viáveis do ponto de vista 

financeiro e de retorno à fiscalização para serem auditados. Na decisão do Estado de fiscalizar 

o contribuinte há um custo de oportunidade relevante, não devendo se perder tempo, nem 

                                                 
16 De acordo com o Painel Fiscal, até 17/10/2017, a posição total de contribuintes ativos era de 305.093. Os 
contribuintes ativos do Estado do Ceará estão divididos em 12 segmentos econômicos, dentre eles, sete se 
destacam como sendo os mais relevantes em termos de recolhimento do ICMS: I- Indústrias; II- Serviços de 
Comunicação; III- Serviços de Transportes; IV- Comércio Atacadista V- Comércio Varejista; VI- Energia 
Elétrica e VII- Combustíveis e 8 regimes de fiscalização: I-Normal; II-Substituição Interna; III- Substituição 
Interestadual; IV- Outros; V- EPP; VI- ME; VII- Especial e VIII- MES.  
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dispender recursos humanos e tecnológicos para ações que não tragam nenhum retorno à 

sociedade.  

Conforme tabela dos contribuintes ativos por regime de recolhimento, do universo 

de empresas cadastradas no Sistema de Cadastro da SEFAZ, atualmente, 7,44%, ou seja, 

22.716 contribuintes estão no regime normal de recolhimento. As empresas deste regime de 

recolhimento arcam com 77,27% da arrecadação do ICMS. É nesse regime que se encontram 

os maiores contribuintes do Estado do Ceará. 

Em seguida, em termos de arrecadação, com 17,11% de participação, encontram-

se os 998 contribuintes cadastrados no regime de substituição tributária. 

 

Tabela 6 – Contribuintes ativos do ICMS por regime de recolhimento  

REGIME 
ARRECADAÇÃO CONTRIBUINTE 

2017(*) % PART. QTDE % 
NORMAL 732.895.549,00 77,27 22.716 7,45 
ST 162.273.966,00 17,11 998 0,33 
ME 37.727.850,00 3,98 84.350 27,65 
EPP 11.078.718,00 1,17 4.078 1,34 
OUTROS 3.044.099,00 0,32 9.525 3,12 
MEI 851.490,00 0,09 180.425 59,14 
ESPECIAL 553.630,00 0,06 2.054 0,67 
PROD RURAL 14.081,00 0,00 947 0,31 
TOTAL 948.439.383,00 100 305.093 100 

Fonte: SEFAZ/CATRI 
Nota: (*) até setembro 

 

Em números expressivos quantitativamente, estão os 84.350, ou 27,65% dos 

contribuintes cadastrados no regime de Microempresas. No entanto, participam apenas com 

3,98% da arrecadação do imposto. Os contribuintes desse regime de recolhimento estão no 

simples nacional e vêm, gradualmente, ganhando espaço nas ações de fiscalização, que 

buscam conhecer os números que expressem o real movimento tributável dessas empresas. 

Todos esses dados são de grande relevância na decisão que se deve tomar para o 

planejamento das ações de fiscalização, haja vista que, de acordo com a tabela do 

planejamento x execução fiscal, aproximadamente 66,48% das empresas planejadas são 

iscalizadas. É razoável supor que esse percentual é a probabilidade anual do Estado realizar 

auditoria nos contribuintes. 

As fiscalizações realizadas, a rigor, podem ser encerradas com ou sem 

irregularidades. Este trabalho se atém, apenas às fiscalizações que tiveram como resultado 

algum tipo de irregularidade e que ensejou, por sua vez, a lavratura de auto de infração. 

Conforme se vê na tabela ICMS resultante de auditoria fiscal, os autos de infração lavrados 
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contra o contribuinte17, podem ser encaminhados ao contencioso administrativo para 

julgamento, podem ser extintos18, pagos, parcelados, julgados nulos, improcedentes ou 

inscritos em dívida ativa.  

O montante do crédito tributário, cujo resultado foi improcedente ou nulo, refere-

se a julgamento da 2a Instância administrativa, não cabendo mais recurso por parte do Estado.  

 

Tabela 7 – ICMS resultante de auditoria fiscal 
PERÍODO 
2012-2017 

ICMS (R$) MULTA (R$) JUROS (R$) TOTAL (R$) % 

CONAT 2.913.857.124,40 4.101.090.762,34 3.386.820.268,23 10.401.768.154,97 66,08 
DIVAT 380.433.162,26 774.489.011,22 697.271.624,53 1.852.193.798,01 11,77 
NULO/IMPROC 90.746.530,99 243.014.391,00 253.568.879,48 587.329.801,47 3,73 
EXTINTO 2.313.513,15 27.509.414,67 20.295380,41 50.118.308,23 0,32 
PAGO 235.516.821,73 1.274.639.523,59 985.814.296,30 2.495.970.641,62 15,86 
PARCELADO 85.957.887,81 210.516.604,25 58.385.713,80 354.860.205,86 2,25 
TOTAL 3.708.825.040,34 6.631.259.707,07 5.402.156.162,75 15.742.240.910,16 100,00 

Fonte: LABFISCAL/SEFAZ 

 

A tabela anterior demonstra o resultado das ações fiscais executadas, no período 

de 2012 a setembro de 2017, que culminou na lavratura de autos de infração, onde foram 

lançados de ICMS, MULTA E JUROS o montante de R$15.742.240.910,16. Desse total, 

R$10.401.768.154,97, ou seja, 66,08% foram encaminhados ao contencioso administrativo e 

se encontram na fase de saneamento ou de julgamento em primeira instância, portanto 

passíveis de alteração de “status”. Os créditos tributários lançados em auto de infração que 

foram pagos somam R$2.495.970.641,62, representando 15,86%; os parcelados foram no 

montante de R$354.860.205,86, que representam 2,25% e que 0,32%, ou seja, 

R$50.118.308,23 foram extintos, podendo ser inclusive pela modalidade de pagamento. O 

restante, apenas 3,73%, cujo montante é de R$587.329.801,47 foram julgados improcedentes 

ou nulos. Desses autos nulos, caso tenham sido julgados como nulidade formal, poderão ser 

refeitos pela Administração Tributária por meio da Célula de Revisão Fiscal.  

Outro dado que merece destaque são os autos que foram inscritos em dívida ativa. 

Do total do crédito tributário constituído, no período analisado, 11,77%, ou seja, 

R$1.852.193.798,01 foram julgados e confirmados em última instância pelo órgão de 

julgamento administrativo e inscritos em dívida ativa.  

                                                 
17 Na tabela, estão contemplados os valores do ICMS, MULTA E JUROS corrigidos até setembro de 2017. 
18 As razões de extinção de um auto de infração estão dispostas no Código Tributário Nacional, artigo 156. Neste 
trabalho, não foram levantados os motivos que ensejaram a extinção do auto de infração.  
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De acordo com a tabela ICMS pagos, constata-se que do total de autos de infração 

pagos, 3,48% foram pagos após serem inscritos em dívida ativa. Esse percentual representa o 

quanto que o Estado recuperou da dívida ativa. 

 

Tabela 8 – ICMS pagos 
PAGO ICMS (R$) MULTA (R$) JUROS (R$) TOTAL % 

A.I. QUITADO 218.506.179,34 1.238.493.021,22 952.158.453,52 2.409.157.654,08 96,52 
A.I. QUITADO 
(APÓS DIVAT) 17.010.642,39 36.146.502,37 33.655.842,78 86.812.987,54 3,48 
TOTAL 235.516.821,73 1.274.639.523,59 985.814.296,30 2.495.970.641,62 100 

Fonte: LABFISCAL/SEFAZ 

 

Os dados apresentados demonstram que mais de 30% do crédito tributário 

constituído foi confirmado, seja pela última instância do órgão julgador, seja pelo 

contribuinte, mediante parcelamento, extinção ou pagamento, e que apenas, 3,73% não 

prosperaram. O fato de se ter mais de 66% dos autos de infração no contencioso 

administrativo significa que o contribuinte não quis ou não pode pagar ou ainda que não 

concordou com a autuação e decidiu se defender administrativamente. 

Dentre as mais variadas infrações praticadas pelos contribuintes, cujos autos 

foram inscritos na DIVAT, encontram-se a: a simulação, o internamento de mercadorias, 

omissão de informações, deixar de emitir documentos fiscais necessários ao recolhimento do 

imposto, falta de recolhimento do imposto, créditos indevidos, outras faltas, antecipações, 

divergências de dados, e outros. Alguns dsses motivos encontram-se tipificados na Lei nº 

8.137/9019, como crimes contra a ordem tributária.  

As tabelas 7 (ICMS resultante de auditoria fiscal) e 8 (ICMS pagos) apresentaram 

números positivos, referentes a atividade de auditoria fiscal, junto ao contribuinte, o que 

significa que a decisão do Estado de fiscalizar traz um retorno positivo em termos de 

arrecadação do ICMS, de recuperação do crédito tributário e de combate a eventuais práticas 

de sonegação fiscal.  

É imperioso esclarecer que nem todos os contribuintes que deixam de recolher o 

imposto devido, o fazem com a intenção deliberada. Muitos contribuintes deixam de recolher 

o ICMS devido por inúmeras razões: planejamento tributário, interpretação da legislação, 

falhas nos sistemas de emissão e transmissão de dados; erros de preenchimentos; crise 

                                                 
19 A Lei nº 8.137/90 define quais são as condutas praticadas e consideradas crimes contra a ordem tributária, 
econômica e relações de consumo. Os crimes tributários praticados por particulares encontram-se definidos nos 
artigos 1º e 2º dessa lei. No artigo 3º estão as condutas criminosas praticadas por servidores públicos. 
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financeira, falência, etc. A inadimplência fiscal, portanto, é diferente da prática de sonegação 

fiscal. 
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5 COMPORTAMENTO RACIONAL DENTRO DA ABORDAGEM ECONÔMICA – 

O CUSTO DE OPORTUNIDADE 

 

Este capítulo se inicia com a noção acerca do significado e importância do custo 

de oportunidade, visto que se entende, que tanto o Estado quanto o contribuinte, a fim de que 

possam fazer parte de um jogo estratégico, têm que analisar o valor da decisão que tomam, 

frente a outra que deixaram de praticar. Assim, tanto o Estado se depara com o custo de 

oportunidade em auditar um contribuinte em detrimento de outro, quanto o contribuinte se 

depara com um custo de oportunidade, quando escolhe uma espécie de financiamento de suas 

atividades em detrimento de outra. O contribuinte ciente das variáveis envolvidas, como 

multa e juros, decide então, racionalmente se financiar com o tributo que deveria recolher. 

Nesse capítulo, o montante do crédito tributário será analisado em momentos diferentes, 

desde a ocorrência da infração, passando pela decisão do Estado de fiscalizar e como em um 

jogo continuado, onde a variável tempo assumirá grande importância sobre a incidência dos 

juros, e quando o contribuinte se depara com a decisão de continuar ou não no jogo da 

sonegação. Por fim, por meio do dilema do sonegador, foi analisado o comportamento 

estratégico assumido pelos integrantes desse jogo. 

A abordagem econômica clássica baseia-se na premissa de que a ação dos agentes 

econômicos é direcionada na busca da otimização dos recursos escassos para produzir bens 

variados. 

A liberdade de ação do indivíduo faz supor que cada um, no processo de tomada 

de decisão, procura escolher o que lhes proporcione a máxima satisfação, com o menor custo 

possível. As alternativas de decisão são avaliadas de forma sistemática e coerente, e a escolha 

da melhor opção se esbarra com as limitações da realidade. 

Quando o agente econômico precisa escolher uma dentre duas ou mais opções 

conflitantes, ele analisa as vantagens de cada uma das opções e escolhe aquela que se 

apresenta como a melhor, sempre comparando o ganho inerente à opção escolhida com a 

recompensa que receberia pela escolha da segunda melhor opção.  

Segundo Vasconcellos e Oliveira (2000, p. 149),  
 

O custo de oportunidade de um fator de produção corresponde ao melhor ganho que 
se poderia obter empregando-se esse fator em outra atividade que não a produção da 
firma. Por exemplo, o capital em caixa poderia ser destinado a alguma aplicação 
financeira, gerando com isso um rendimento.  

 

As decisões dos agentes econômicos levam em conta uma série de variáveis 

tangíveis e intangíveis, inclusive o comportamento de terceiros, que também poderá afetar 
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suas próprias escolhas. Acertar a melhor alternativa, dentre as existentes para a utilização de 

recursos, é um fator determinante para o êxito do negócio. Tomando isso em conta, verifica-se 

que o conceito de custo de oportunidade passa a ser uma variável importante para a 

mensuração dos resultados econômicos de um empreendimento e, também, para a avaliação 

do talento dos gestores envolvidos no processo de obtenção desses resultados (DENARDIN, 

2004, p. 6). 

No jogo existente entre os agentes econômicos, Fisco e Contribuinte, estes agirão 

de forma racional, buscando cada um a melhor estratégia, a fim de minimizar seus custos, 

maximizar sua escolha e otimizar o retorno esperado.  

Como agentes racionais maximizadores, tanto o Fisco quanto o Contribuinte 

deverão adotar condutas que aumentem seus benefícios. Assim, no processo de tomada de 

decisão, ambos deverão fazer uma análise do custo-benefício envolvido. 

 

5.1 Comportamento racional do contribuinte: o tributo como fonte de financiamento 

 

As empresas, diante da necessidade de financiamento de suas atividades 

produtivas, quando não possuem recursos próprios, ou não querem se descapitalizar, via de 

regra, buscam o capital de terceiros como fonte de captação de recursos.  

O financiamento bancário, seja público, seja privado, é uma dessas modalidades 

que as empresas têm de captar recursos financeiros por meio do capital de terceiros. 

Entretanto, as taxas cobradas para obtenção de empréstimos de terceiros como 

forma de financiar as atividades empresariais, quando não são subsidiadas, têm-se 

apresentado bastante elevadas ao longo dos anos, tornando inviável, muitas vezes, essa 

tradicional fonte de financiamento às empresas. 

A escolha de qual melhor fonte de financiamento de recursos para gerir as 

atividades produtivas da empresa, tem que ser feita com base em uma análise da relação risco-

retorno de cada opção que se apresenta possível e disponível no mercado financeiro 

(DENARDIN, 2004, p. 2). 

Os agentes econômicos, que têm por objetivo maximizar seus lucros, diante das 

possibilidades alternativas de financiamento, acabam por se deparar também com o custo de 

oportunidade pela escolha a ser feita. A melhor escolha deverá ser aquela que maximize a 

satisfação e o resultado do agente e minimize seus custos. Quando o retorno do financiamento 

supera a segunda melhor alternativa rejeitada pelo gestor, verifica-se que foi feita a melhor 
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escolha, obtendo-se lucro. Haverá prejuízo, no entanto, caso a escolha feita não venha a 

maximizar os benefícios almejados (DENARDIN, 2004, p. 3). 

 

5.2 Recursos financeiros e as obrigações tributárias 

 

Ao mesmo tempo que a empresa necessita obter recursos financeiros para dar 

seguimento às suas atividades operacionais, o contribuinte se depara com a situação de ter que 

pagar, dentro do prazo, suas obrigações tributárias, dentre elas, o imposto referente às suas 

operações de vendas com mercadorias e prestação de serviços – o ICMS, de competência dos 

Estados.  

Supõe-se então, a situação em que determinada empresa necessita de recursos 

para financiar sua atividade produtiva, no montante de R$100.000,00. Ao mesmo tempo, vê-

se na obrigação de recolher, ao final do mês de apuração, o ICMS, imposto que incide sobre a 

circulação de mercadorias e prestação de serviços. 

A hipotética empresa, representada pelo Contribuinte Sonegador, ou Contribuinte 

“S”, terá, nesse primeiro momento, duas possibilidades de atuação: buscar o recurso para o 

financiamento de suas atividades no sistema financeiro, pagar os juros de mercado e recolher 

corretamente o imposto devido, ou decidir se financiar por meio do não recolhimento do 

imposto, arriscando uma fiscalização, cujo desfecho poderá resultar em pagamento de multa e 

juros com base na taxa SELIC.  

A análise preliminar que o gestor deve fazer é relativamente simples: observar o 

comportamento das taxas médias de financiamento bancário e das taxas SELIC ao longo do 

tempo e fazer o comparativo.  

Supondo que todos os demais custos e despesas da empresa permaneçam 

inalterados, constantes, o Contribuinte S, como agente racional, tendente a maximizar os 

benefícios de suas escollhas, irá fazer uma análise do custo-benefício de seu comportamento 

frente ao Fisco. 

Na avaliação feita pelo gestor, a variável tempo assumirá grande relevância 

(PLUTARCO, 2012, p. 128). Caso o contribuinte opte por sonegar o imposto devido, vindo a 

ser descoberto, ocorrerá a aplicação adicional de multa e juros. A depender do tempo que todo 

o processo dure, desde o momento da lavratura do auto de infração, até a execução da dívida, 

comparando-se as taxas de mercado e a taxa Selic do período, o Contribuinte S poderá chegar 

a conclusão de que sonegar compensa. 
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Visando a maximização do lucro e ainda acreditando que o comportamento das 

taxas de juros não sofre grandes alterações, o contribuinte S deve optar pelo não recolhimento 

do imposto devido. 

Entretanto, o Contribuinte S sabe que o não recolhimento do imposto devido no 

prazo, caso venha a ser descoberto por meio de uma fiscalização, irá lhe resultar na cobrança 

de multa de ofício, quando da lavratura de auto de infração, mais os juros corrigidos com base 

na SELIC. 

A Tabela 9, apresentada a seguir, mostra um comparativo entre a taxa de mercado 

de financiamento de capital de giro de longo prazo para as pessoas jurídicas e a taxa SELIC, 

no período de 1998 a 2017. Observa-se que, historicamente, as taxas de mercado de 

financiamento bancário têm sido bem superiores à taxa SELIC, que é a utilizada para a 

atualização dos débitos fazendários em atraso. 

A taxa básica de juros, SELIC, é uma taxa cobrada pelo Banco Central, quando 

empresta recursos a outras instituições financeiras. A cada dois meses, é anunciada pelo 

Conselho de Política Monetária (COPOM/BACEN) e tem por objetivo determinar a 

quantidade de moeda da economia, servindo de parâmetro para as demais taxas de juros 

praticadas no mercado: cheque especial, rotativo do cartão de crédito, empréstimos, 

financiamentos e investimentos. 

Uma política monetária baseada nas taxas de juros do mercado monetário 

influencia, tanto de maneira negativa, quanto positiva no consumo e no investimento da 

economia (GALLE, 2016, p. 69). A redução da taxa de juros significa maior oferta de moeda 

da economia e maior demanda por investimento e bens duráveis.  

De acordo com a Tabela 9, é possível verificar a relação entre as taxas SELIC e de 

capital de giro. Vê-se, por exemplo, que de 2011 a 2013, a taxa SELIC teve forte redução, 

saindo da taxa dos 12%, aproximadamente, para descer aos 8%, para em seguida, ter forte 

elevação, voltando ao patamar anterior dos 12%.    

A taxa média de financiamento do capital de giro que serve como comparação na 

análise feita pelo gestor da empresa, respondeu de maneira semelhante, posto que também é 

possível perceber uma forte redução da taxa dos 23,55% para a faixa dos 18%, 

aproximadamente. 
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Tabela 9 – Comparativo entre a Taxa Média de Mercado de capital de giro para PJ e a Taxa 
Selic – Últimos 20 anos 

ANO TAXA MÉDIA PJ (A) TAXA SELIC (B) DIFERENÇA (A-B) 
1998 68,1 29,29 38,81 
1999 64,37 25,98 38,39 
2000 41,8 17,58 24,22 
2001 41,03 17,46 23,57 
2002 44,4 19,1 25,3 
2003 49,77 23,32 26,45 
2004 41,11 16,24 24,87 
2005 43,66 19,12 24,54 
2006 40,01 15,27 24,74 
2007 34,5 11,98 22,52 
2008 38,78 12,35 26,43 
2009 40,38 10,05 30,33 
2010 38,54 9,8 28,74 
2011(*) 23,55 11,81 11,74 
2012 18,51 8,49 10,02 
2013 18,75 8,22 10,53 
2014 21,37 10,91 10,46 
2015 23,98 13,29 10,69 
2016 25,26 14,03 11,23 
2017(**) 22,38 11,43 10,95 

Fonte: BACEN - Tabela elaborada pela autora com base no trabalho de PLUTARCO, Hugo Mendes. A 
Sonegação e a litigância tributária como forma de financiamento. Economic Analysis of law review. EALR, v. 3, 
nº 1, p. 122-147, jan-jun-2012. 
Nota: (*) Média das Taxas, referente aos meses de março a dezembro de 2011 / (**) Média das Taxas, referente 
aos meses de janeiro a julho de 2017 

 

Nesse estudo, somente estão sendo consideradas as taxas médias de financiamento 

dos bancos para capital de giro, sem nenhum subsídio.  

 

5.3 Das penalidades aplicadas 

 

De acordo com a legislação do ICMS do Estado do Ceará, as infrações incorridas 

pelo contribuinte devedor, tornam o infrator sujeito a penalidades, sem prejuízo da cobrança 

do imposto devido, quando for o caso. 

As multas serão calculadas tendo como base: 1) o valor do imposto devido e não 

recolhido; 2) o valor da operação (base de cálculo ou montante); 3) o valor do faturamento do 

estabelecimento ou ainda, 4) o valor da UFIRCE, ou qualquer índice que venha a substitui-la. 

Assim, as multas de ofício, moratórias ou infracionais pelo não recolhimento do 

imposto devido dentro do prazo de apuração mensal, podem chegar a 300% do valor do 

principal, que é o imposto devido e não recolhido, em caso de fraude praticada pelo 

contribuinte. Outras possibilidades de sonegação, como por exemplo, a simulação de saídas 
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do território cearense, em que o contribuinte interna a mercadoria, pode chegar a 20% do 

valor da operação. Sobre a soma do imposto devido e não recolhido e da multa é que os juros 

SELIC irão incidir e cobrados na data do pagamento. Os juros SELIC começam a correr, a 

partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do débito.  

O Estado, por lei, tem o direito de, em até cinco anos, retroceder e fazer a 

cobrança dos créditos não recolhidos na época devida. 

Quando da lavratura do auto de infração, em que se é constituído o crédito 

tributário, com a cobrança do imposto devido, mais multa e juros, e posterior ciência pelo 

contribuinte, nesse momento, abre-se, no prazo de até 30 dias, outra possibilidade para que 

seja paga a multa infracional com um desconto de 79%. As multas decorrentes de fraude e 

simulação, ou seja, provenientes de SONEGAÇÃO FISCAL, terão desconto de 50%. 

No estudo de caso que ora é apresentado, o contribuinte toma a decisão racional 

de sonegar impostos com base na análise de custo-benefício e risco-retorno. A decisão de 

sonegar passou a ser um problema de alocação de portfólio, visto que o contribuinte deve 

decidir qual o montante quer investir nessa atividade de risco para obter um retorno tributário 

ótimo (SIQUEIRA; RAMOS, p. 6). 

Caso o contribuinte sonegador decida, ao término do prazo de 30 dias não 

recolher o imposto devido, mais a multa com redução de 50% e juros SELIC atualizado, o 

processo irá para Instância Administrativa, onde será julgado. 

  

5.4 Do decurso do prazo na esfera administrativa e judicial 

 

Não se tem estudos conclusivos acerca do tempo que o processo oriundo de auto 

de infração permanece na esfera administrativa estadual para julgamento do mérito.  

Já com relação ao processo administrativo na esfera federal, segundo 

levantamento feito pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getulio Vargas20, o tempo 

médio de duração do processo administrativo fiscal federal é de cinco anos ou 60 meses21.  

Na esfera federal, foi publicada a Lei nº 11.457 de 16 de março de 2007, que em 

seu artigo 24, impôs o prazo máximo de 360 dias, a contar do protocolo de petições, defesas 

                                                 
20 SANTI, Eurico Marcos Diniz de (coord.). Relatório final NEF 2009: reforma do Processo Administrativo 
Fiscal Federal (PAF)/CARF: excelência, celeridade e eficiência. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2009. 
Disponível em: <http://docplayer.com.br/6602078-Relatorio-final-nef-2009-reforma-do-processo-
administrativo-fiscal-federal-paf-carf.html>. Acesso em: 02 out. 2017. 
21 Após o cruzamento dos dados, constatou-se a existência de 22 casos em que foi possível calcular o tempo total 
do PAF. Nestes 22 casos, o tempo médio de duração do processo administrativo fiscal federal foi de 5 anos (60 
meses).  
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ou recursos administrativos do contribuinte, para que fosse proferida decisão administrativa. 

Portanto, na esfera da Administração Pública Federal, o processo fiscal possui uma previsão 

de término. Ao que tudo indica, de acordo com o estudo realizado pelo Núcleo de Estudos 

Fiscais da Fundação Getulio Vargas - FGV, a Administração Federal não tem conseguido 

respeitar o prazo normativo.  

O fato é que, quando o processo administrativo-tributário começa a se 

desenvolver na esfera administrativa, muitas situações podem ocorrer, que impeçam a 

observância da celeridade processual esperada.  

No Estado do Ceará, foi publicada a Lei nº 16.257 de 9 de junho de 2017, que 

alterou a Lei nº 15.614/2014. O artigo 61, &1º, da lei, dispôs uma grande mudança, que, 

certamente irá refletir na duração dos processos fiscais, pois determinou a declaração de revel 

ao contribuinte que não adimplisse, nem impugnasse a exigência fiscal, determinando os 

autos para saneamento e posterior inscrição em dívida ativa.  

Com a publicação da nova lei, a impugnação tempestiva por parte do contribuinte 

ao auto de infração passou a instaurar a fase litigiosa e suspender a exigibilidade do crédito 

tributário.  

Antes da publica da lei, caso o contribuinte decidisse não pagar o auto de infração 

dentro do prazo de 30 dias, após sua lavratura, poderia ou não apresentar defesa na esfera 

administrativa. Mesmo o contribuinte não apresentando defesa, o processo seguia para a 

instância singular do Contencioso Administrativo Tributário - CONAT, para análise do 

mérito. Antes do encaminhamento do processo à 2ª Instância, órgão colegiado do CONAT, o 

contribuinte poderia apresentar razões de recurso e fazer sua defesa em sede de Recurso 

Ordinário.  
 

Figura 3 – Auto de Infração antes da Lei nº 16.257/2017 

Fonte: Elaboração da autora 
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Figura 4 – Auto de Infração depois da Lei nº 16.257/2017 

Fonte: Elaboração da autora 
 

Há de se registrar que, tanto o julgador singular, quanto o julgador da instância 

colegiada, ou mesmo o contribuinte pode requerer a realização de perícia e diligências para 

esclarecimentos de fatos e melhor elucidação das questões processuais, o que torna o processo 

mais demorado. Portanto, em razão das possibilidades e complexidade dos processos fiscais, 

muitos chegam a permanecer na esfera administrativa por mais de 10 anos. Logo, não é 

desarrazoado estabelecer um tempo médio de permanência dos processos fiscais na esfera 

administrativa estadual também de até cinco anos, como o é no âmbito federal.  

Após o término do processo na esfera administrativa, caso a autuação seja julgada 

PROCEDENTE, o contribuinte Sonegador teria ainda outra possibilidade de redução de 20% 

sobre a multa infracional, desde que ocorresse o pagamento do imposto devido. Permanece a 

cobrança dos juros SELIC sobre o principal e a multa até a data do pagamento. 

Caso o contribuinte sonegador, após julgamento do mérito, não faça o pagamento, 

o processo é inscrito na dívida ativa do Estado. Após a inscrição em dívida, começa a correr 

prazo prescricional de cinco anos para execução na justiça. Na esfera judicial, estudo do 

CNJ22 identificou que o tempo médio de tramitação de uma execução fiscal é de 

aproximadamente oito anos. No estudo de caso trazido por este trabalho, adotou-se a 

suposição de que o Estado ingressou com o processo de execução, no mesmo ano de sua 

inscrição em dívida. 

Importante ressaltar que, a qualquer momento, o Estado poderá editar programas 

de anistia fiscal, possibilitando ao contribuinte, mesmo sonegador, pagar o imposto até sem a 

cobrança de multa e sem a atualização dos juros. 
                                                 
22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2015: ano-base 2014. Brasília: CNJ, 2015. 



50 

De tempos em tempos, o Estado tem-se valido do programa de Recuperação 

Fiscal – REFIS. Quando isso ocorre, o ganho alcançado pelo contribuinte fica mais 

assustadoramente visível.  

Pelo lado do Estado, há as seguintes possibilidades diante dos contribuintes: 

fiscalizar ou não fiscalizar. Tendo decidido fiscalizar, poderá surgir, ao término da 

fiscalização, a lavratura do auto de infração, tendente a recuperar o valor do crédito tributário 

não recolhido no tempo devido. 

 

5.5 O comportamento estratégico do contribuinte 

 

Anteriormente, foi descrita uma situação hipotética em que o contribuinte estaria 

necessitando de recurso financeiro para gerir suas atividades operacionais, ao mesmo tempo 

que deveria recolher o ICMS em valor equivalente.  

Diante disso, o contribuinte teria as seguintes opções, conforme diagrama a 

seguir: 

 

Figura 5 – Comportamento Estratégico do Contribuinte 

Fonte: Elaboração da autora 
 

De acordo com o Diagrama do Comportamento Estratégico, o contribuinte tem as 

seguintes opções: 

 Pagar corretamente o imposto devido e recorrer ao sistema bancário para 

financiar seu capital de giro. 
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 Não pagar o imposto devido, praticando quaisquer uma das condutas 

tipificadas na Lei nº 8.137/90, como crimes contra a ordem tributária.  

Diante desse comportamento de sonegar imposto, caso o Estado não fiscalize o 

contribuinte S, seu ganho será total. 

Caso o Estado decida fiscalizar até cinco anos depois esse contribuinte e, supondo 

ter havido autuação, será lançado o crédito tributário, com a cobrança de Principal (ICMS), 

multa e juros atualizados pela SELIC, referentes aos cinco anos passados.  

 

5.6 A decisão de pagar o imposto devido e buscar financiamento 

 

Supondo que a situação vivida pelo contribuinte tenha ocorrido no exercício 

financeiro de 1998. Nesse período, o contribuinte se deparou com a situação descrita 

anteriormente de necessitar de recursos para financiar suas atividades operacionais, no 

montante de R$100.000,00, e ainda ter que pagar o ICMS de igual monta. 

De acordo com a primeira hipótese, o contribuinte paga o imposto devido, 

obtendo empréstimo para financiamento. Nessa situação, não há jogo entre o Contribuinte e o 

Fisco. Observa-se a situação, conforme apresentado na Tabela 10, com os valores atualizados 

do empréstimo ao longo do tempo. 

 

Tabela 10 – Demonstrativo da evolução do empréstimo bancário para capital de giro de 
R$100.000,00 em 20 anos  

ANO TAXA MÉDIA PJ(%) R$ 100.000,00 
1998 68,1 168.100,00 
1999 64,37 276.305,97 
2000 41,8 391.801,87 
2001 41,03 552.558,17 
2002 44,4 797.894,00 
2003 49,77 1.195.005,84 
2004 41,11 1.686.272,74 
2005 43,66 2.422.499,42 
2006 40,01 3.391.741,44 
2007 34,5 4.561.892,24 
2008 38,78 6.330.994,05 
2009 40,38 8.887.449,45 
2010 38,54 12.312.672,47 
2011 23,55 15.212.306,83 
2012 18,51 18.028.104,83 
2013 18,75 21.408.374,48 
2014 21,37 25.983.344,11 
2015 23,98 32.214.150,03 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 10 – Demonstrativo da evolução do empréstimo bancário para capital de giro de 
R$100.000,00 em 20 anos 

ANO TAXA MÉDIA PJ(%) R$ 100.000,00 
2016 25,26 40.351.444,32 
2017 22,38 49.382.097,56 

Fonte: BACEN 

 

Conforme observado anteriormente, a variável tempo será fundamental na análise 

a ser feita.  

De acordo com a situação 1, em que o contribuinte decide pagar corretamente o 

imposto e financiar seu capital de giro, pagando os juros de mercado pelo empréstimo obtido, 

deve-se analisar o montante desse empréstimo ao final do período de 5 anos, 10 e 18 anos. 

Esses prazos referem-se, respectivamente, 5 anos, o tempo máximo que o Estado pode 

retroagir e fiscalizar o contribuinte; 10 anos, sendo os 5 (tempo máximo que o Estado pode 

fiscalizar para trás), mais 5 anos de prazo médio em que o processo pode levar para ser 

julgado na esfera administrativa e finalmente, mais 8 anos que devem ser acrescidos, 

referentes ao tempo médio de duração do processo para execução, perfazendo os 18 anos. 

 

Figura 6 – Evolução do montante de R$100.000,00 financiados em 5, 10 e 18 anos 

Fonte: Elaboração da autora 
 

A Figura 6 da evolução do montante apresenta as respectivas somas que a 

empresa pagaria ao término de cada período que servirá como comparativo, caso o 

contribuinte decida não pagar o imposto devido na época e o Estado decida fiscalizá-lo. 
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5.7 Quando o contribuinte decide sonegar 

 

O próximo cenário que se analisa é quando o contribuinte S, sendo um agente 

econômico racional, que visando maximizar sua escolha, deliberadamente toma a decisão de 

não recolher o imposto devido ao Estado, no montante de R$100.000,00, referente ao 

exercício de 1998.  

Para isso, cria uma situação contábil enganosa, conhecida como PASSIVO 

FICTÍCIO para encobrir vendas de mercadorias sem a devida documentação fiscal e, 

consequentemente, reduzir o imposto devido.  

A situação contábil representada por um passivo fictício, pode ser resultante de 

uma decisão do contribuinte em manter em seu passivo duplicatas de fornecedores ou outras 

obrigações já liquidadas e não baixadas na contabilidade. Em tal situação, presume-se que 

essas obrigações foram pagas à margem da oficialidade, mais notadamente com receitas 

oriundas da tributação. Essa é a lógica para a existência de passivo fictício da empresa. Ao 

contribuinte autuado, caberá a prova da improcedência da presunção23.  

Assim, no estudo de caso que se discorre, o contribuinte S criou obrigações 

inexistentes, ou manteve no passivo da empresa, obrigações liquidadas, no intuito de encobrir 

receitas oriundas da tributação. Tal operação é ilegal e caracterizada na legislação do ICMS 

como uma OMISSÃO DE RECEITA. Supõe-se que a base de cálculo dessa omissão foi de 

R$588.235,29, e o imposto devido e sonegado sobre essa operação, após aplicar a líquota de 

17% é de R$100.000,00. 

Em 2002, o Estado decidiu fiscalizar o contribuinte S, e ao final do prazo 

concedido via Mandado de Ação Fiscal, encontrando a omissão praticada pelo contribuinte S, 

lavrou o auto de infração, visando recuperar o valor não pago aos cofres do Estado. Como se 

tratou de uma ação iniciada pelo Estado, aplicou-se uma multa pela infração cometida de 30% 

sobre a base de cálculo, cujo valor ficou em R$176.470,59. 

A legislação do ICMS permite que até 30 dias após a lavratura do auto de 

infração, caso o contribuinte S decida pagar o crédito tributário sem apresentar defesa, mesmo 

se tratando de uma situação de crime contra a ordem tributária, obterá redução na multa de 

50%, caindo então para R$88.235,29. Portanto, nesse caso, os juros moratórios, referentes a 

cinco anos, incidirão sobre o crédito tributário (ICMS e MULTA), de R$188.235,29. 

                                                 
23 Decreto nº 3.000/99, artigo 281, Inciso III. Ver também Lei nº 9.430/96. 
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Corrigido, em 2002, esse valor alcançaria o montante de R$ 504.316,06, conforme Tabela 

demonstrativa. 

 

Tabela 11 – Demonstrativo da Taxa Selic incidente sobre o crédito tributário (ICMS e Multa 
com redução de 50%) 

ANO 
TAXA 

MÉDIA PJ 
R$100.000,00 

TAXA SELIC 
(%) 

R$188.235,29 
DIFERENÇA 

(R$) 
1998 68,1 168.100,00 29,29 243.369,41 -75.269,41 
1999 64,37 276.305,97 25,98 306.596,78 -30.290,81 
2000 41,8 391.801,87 17,58 360.496,49 31.305,38 
2001 41,03 552.558,17 17,46 423.439,18 129.118,99 
2002 44,4 797.894,00 19,1 504.316,06 293.577,94 

Fonte: BACEN 
 

As taxas médias de financiamento bancário para capital de giro pessoa jurídica e 

as taxas SELIC foram retiradas do site do Banco Central do Brasil (BACEN). 

 

Tabela 12 – Autuação por Omissão de Receita (valores atualizados até a data da autuação com 
as reduções legais sobre a multa) 

DATA 
Base de 
Cálculo 

ICMS 
(17%) (I) 

MULTA 1 (30%BC) (M) 
pagamento em até 30 dias 

(com redução de 50%) 

JUROS (SELIC) 
atualizado até 

2002 

TOTAL A 
PAGAR 

1998 588.235,29 100.000,00 88.235,29 316.080,77 504.316,06 
Fonte: BACEN 

 

Com base nas tabelas 11 e 12, pode-se verificar que os valores a pagar de imposto 

e multa, atualizados com base na taxa SELIC, em 2002, após a lavratura do auto de infração, 

cinco anos depois da infração cometida (1998), caso o contribuinte decidisse pagar, em até 30 

dias, seria no montante de R$504.316,06, devido a redução em 50% no valor da multa.  

Caso o contribuinte decidisse ter pago o imposto de R$100.00,00 no prazo correto 

(1998) e tivesse adquirido um financiamento bancário nesse mesmo período de tempo, teria 

que ter pago a quantia de R$797.894,00. 

Comparando os dois montantes em 2002, data da autuação, é possível visualizar 

uma vantagem financeira a favor do contribuinte S, nesse momento, no valor de 

R$293.577,94, mesmo com a incidência da multa.  

No entanto, caso o contribuinte S decidisse por não pagar o AI, duas 

possibilidades se abririam novamente: apresentar ou não apresentar defesa/impugnação 

administrativa. 

Conforme informado no item 5.4 deste capítulo, após a publicação da Lei nº 

16.257 de 9 de junho de 2017, a impugnação tempestiva ao auto de infração por parte do 
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contribuinte instaura a fase litigiosa e suspende a exigibilidade do crédito tributário. Nesse 

caso, o processo administrativo-tributário levaria, em média, mais 5 anos para ser julgado. Em 

caso de decisão favorável ao Estado, e o contribuinte S não pagando, o crédito tributário 

devido e atualizado será inscrito em dívida ativa para posterior execução. Nesse caso, o 

processo levaria, em média mais 13 anos, contando da data de ingresso na fase contenciosa.  

O montante sobre o qual a discussão ocorreria não seria mais sobre os 

R$504.316,06, mas sim sobre R$740.714,24, pois a multa não teria mais a redução de 50%. 

Em 2002, o valor lavrado no auto de infração seria de R$276.470,59, que 

representam a soma do valor do ICMS (R$100.000,00) e da multa (R$176.470,59). Sobre esse 

total incidirão os juros, desde 1998. Assim, esse valor atualizado é de R$740.714,24.  

 

Tabela 13 – Autuação por Omissão de Receita (valores atualizados até a data da autuação sem 
as reduções legais sobre a multa) 

DATA 
Base de 
Cálculo 

ICMS 
(17%) (I) 

MULTA 1 (30%BC) 
(M) 

pagamento em até 30 
dias (com redução de 

50%) 

JUROS (SELIC) 
atualizado até 

2002 

TOTAL A 
PAGAR 
Crédito  

Tributário  
atualizado com 
base na Selic 

1998 588.235,29 100.000,00 176.470,59 464.243,65 740.714,24 
Fonte: BACEN 

 

Caso o contribuinte S, não apresente impugnação tempestiva, esse montante de 

R$740.714,24, referentes a imposto e multa atualizados pela Selic, serão inscritos em dívida 

ativa, podendo levar aproximadamente 8 anos para ser executado (vide item 5.4, deste 

capítulo), supondo que seu ingresso na seara judicial ocorra no mesmo ano de sua inscrição. 

Resumidamente teremos, portanto, as seguintes situações, conforme diagrama a 

seguir: 
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Figura 7 – Análise das Movimentações Possíveis do Contribuinte 

Fonte: Elaboração da autora 
 

O valor do montante de R$276.470,59, que corresponde ao total do imposto e 

multa sem redução e atualizado com base na Taxa SELIC, cinco anos após a lavratura do auto 

de infração (2002), com mais cinco anos de fase contenciosa, aproximadamente, supondo ter-

se encerrado a fase de litígio na seara administrativa, com ganho de causa para o Estado, ou 

seja, em 2007, como pode-se visualizar na tabela 14 abaixo, alcançaria o total de 

R$1.632.605,48. 

Caso o contribuinte S não pagasse o crédito tributário nesse momento, seria 

inscrito na Dívida Ativa do Estado. Após inscrição em dívida, o Estado teria até cinco anos 

para preservar seu direito de cobrança, no entanto, no presente caso, está-se supondo que a 

execução da dívida ocorre no mesmo ano de sua inscrição. Conforme visto, com base em 

estudos realizados na esfera federal, o tempo de execução do processo administrativo-fiscal 

no Judiciário leva em torno de 8 anos. Após esse decurso de tempo, no ano de 2015, a quantia 

alcançaria a cifra de R$3.655.837,50. 

O valor de R$100.000,00 sonegados pelo contribuinte em 2007 e 2015, caso 

tivesse sido financiado com base nos juros de mercado, alcançariam respecitvamente, o 

montante de R$4.561.892,24 e R$32.214.150,03. 

A Tabela 14 apresenta as situações analisadas anteriormente. 
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Tabela 14 – Comparativo entre a opção de Financiamento por Empréstimo Bancário e pelo 
Estado 

ANO 
TAXA 

MÉDIA PJ 
R$ 100.000,00 

TAXA 
SELIC 

R$ 276.470,59 DIFERENÇA 

1998 68,1 168.100,00 29,29 357.448,83 -189.348,83 
1999 64,37 276.305,97 25,98 450.314,03 -174.008,06 
2000 41,8 391.801,87 17,58 529.479,24 -137.677,37 
2001 41,03 552.558,17 17,46 621.926,31 -69.368,14 
2002 44,4 797.894,00 19,1 740.714,24 57.179,76 
2003 49,77 1.195.005,84 23,32 913.448,80 281.557,04 
2004 41,11 1.686.272,74 16,24 1.061.792,88 624.479,86 
2005 43,66 2.422.499,42 19,12 1.264.807,68 1.157.691,74 
2006 40,01 3.391.741,44 15,27 1.457.943,82 1.933.797,63 
2007 34,5 4.561.892,24 11,98 1.632.605,48 2.929.286,76 
2008 38,78 6.330.994,05 12,35 1.834.232,26 4.496.761,79 
2009 40,38 8.887.449,45 10,05 2.018.572,60 6.868.876,84 
2010 38,54 12.312.672,47 9,8 2.216.392,72 10.096.279,75 
2011 23,55 15.212.306,83 11,81 2.478.148,70 12.734.158,13 
2012 18,51 18.028.104,83 8,49 2.688.543,52 15.339.561,30 
2013 18,75 21.408.374,48 8,22 2.909.541,80 18.498.832,68 
2014 21,37 25.983.344,11 10,91 3.226.972,81 22.756.371,30 
2015 23,98 32.214.150,03 13,29 3.655.837,50 28.558.312,53 
2016 25,26 40.351.444,32 14,03 4.168.751,50 36.182.692,82 
2017 22,38 49.382.097,56 11,43 4.645.239,80 44.736.857,77 

Fonte: BACEN 

 

A diferença entre o valor do financiamento ao longo do tempo que a empresa 

busca nos bancos ou no Estado é incrivelmente absurda! A situação piora de maneira mais 

drástica, se considerarmos a possibilidade do Estado, a qualquer momento, editar o REFIS.  

E foi o que aconteceu em 09 de junho de 2017, quando publicada a Lei nº 16.259, 

que tratou do REFIS no Estado do Ceará. O mais recente Programa de Recuperação Fiscal do 

Estado para pessoas físicas e jurídicas que permitiu a renegociação de dívidas contraídas até 

31 de dezembro de 2016, inscritos ou não na Dívida Ativa. O valor do desconto das multas e 

juros para quem pagasse à vista, até 30 de junho de 2017, foi de 100%. 

Portanto, no caso do contribuinte S, o valor que pagaria dos R$100.000,00 

sonegados em 1998, no ano de 2017, seriam os mesmos R$100.000,00. Esse montante trazido 

a valores presentes, em 2017, caso o contribuinte tivesse obtido o financiamento bancário para 

seu capital de giro, sem subsídios, é R$49.382.097,56.   
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5.8 A vantagem financeira do sonegador 

 

A princípio, para o contribuinte sonegador, sem dúvida, o melhor resultado que 

pode obter é não pagar o imposto devido, desde que o Estado não o fiscalize, permaneça 

inerte, pois assim, seu ganho será 100% do imposto sonegado, sem nenhuma punição.  

Mas, caso o Estado fiscalize o contribuinte S, a vantagem permanece?  

Buscando responder esse questionamento, deve-se analisar, em conjunto os dados 

apresentados nas Tabelas comparativas, levando em consideração a variável tempo, a multa e 

os juros. 

O Estado tem nas receitas provenientes do ICMS sua principal fonte de 

arrecadação, no entanto, sua decisão entre fiscalizar ou não o contribuinte S não é tão simples, 

primeiro por ser impossível alcançar a totalidade dos contribuintes cadastrados, segundo, 

porque a auditoria fiscal é um recurso escasso. Supõe-se, para efeito prático, um custo fixo 

hipotético24 associado ao procedimento de fiscalização25, de aproximadamente 10% sobre o 

imposto a recolher, que no caso sobre análise seria de R$10.000,00. A priori, o Estado 

lançaria no auto o valor do crédito constituído, mas receberia um valor 10% a menor em 

relação ao ICMS, devido ao custo de auditoria. 

Para cada Contribuinte que o Estado decide fiscalizar, há também um custo de 

oportunidade associado, uma vez que, escolhendo auditar um contribuinte, estará deixando de 

auditar outro. Além disso, devido aos problemas relacionados à assimetria da informação, 

esse processo de decisão para o Estado baseia-se, principalmente, no planejamento das ações 

fiscais, que leva em consideração os indícios de sonegação fiscal, levantados por meio de 

cruzamento de dados, indicadores estatísticos, econômicos e financeiros, por exemplo.  

Na representação do jogo, os valores considerados do contribuinte S representam 

seus ganhos comparativos entre o valor de financiamento e do crédito tributário. Já os valores 

considerados do Estado representam os valores lançados em auto de infração, deduzindo seu 

custo de 10%. O exercício analisado será o de 2002. Importante visitar tabelas 11 e 14, 

referentes ao comparativo entre a opção de Financiamento por Empréstimo Bancário e pelo 

Estado. 

                                                 
24 Segundo o Relatório Anual de Contas do Estado do Ceará de 2016, a Despesa com Pessoal e Encargos Sociais 
atingiu a cifra de R$10,5 bilhões. Desse total, o Poder Executivo participou com 84,14% (R$8.796.316.669,31). 
Na decomposição das despesas com pessoal e encargos, 57% se referem a pagamentos de Vencimentos e 
Vantagens Fixas. As despesas de pessoal da SEFAZ alcançaram a cifra de R$529.661.142,23, que correspondem 
a 10,56%. 
25 Nesse caso específico, serão considerados na composição do custo de pessoal, todos os servidores da SEFAZ, 
menos os terceirizados. 
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Assim, as figuras 8 e 9 apresentam graficamente um jogo sequencial de 

informação imperfeita, representado por uma árvore em vez de uma matriz de payoff. 

 

Figura 8 – Diagrama do contribuinte - multa com redução – exercício de 2002 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora 

 

O diagrama da figura 8 ilustra o jogo na forma extensiva, representando o 

comportamento possível, tanto do contribuinte, quanto do Estado. 

Na situação em que o contribuinte decide sonegar, mas o Estado não fiscalizar, 

tem-se que o ganho do contribuinte é de R$740.714,24, representados pelo valor do imposto e 

da multa atualizados e que deixou de recolher, no exercício de 2002. Já o Estado tem um 

prejuízo líquido de R$730.714,24, se for considerado o valor que receberia, deduzidos dos 

custos. 

Na situação em que o contribuinte decide sonegar e o Estado fiscalizar, tem-se 

que o ganho do contribuinte, ainda assim é de R$293.577,94, após desconto de 50% da multa, 

quando comparado ao valor que teria que pagar, se tivesse optado pelo financiamento do seu 

capital de giro, representados pelo valor do imposto e da multa atualizados e que deixou de 

recolher. 

No caso do contribuinte sonegar e mesmo sendo fiscalizado pelo Estado, decida 

por não pagar, sendo seu débito atualizado, sem a redução de multa e comparado ao valor de 

LEGENDA 

NS: Não Sonegar 

S: Sonegar 

F: Fiscalizar 

NF: Não Fiscalizar 
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financiamento, o valor do seu ganho financeiro ainda assim é de R$57.179,76. Nesse caso, o 

Estado não recebe, mas terá um valor de R$740.714,24, menos os R$10.000,00, referentes ao 

custo, a ser discutido administrativamente ou inscrito em dívida ativa.  É o caso do diagrama 

representado na figura a seguir. 

      

Figura 9 – Diagrama do contribuinte - multa sem redução – exercício de 2002 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração da autora 
   

Conforme se constata pelos diagramas das figuras 8 e 9, pelas vantagens 

financeiras obtidas, a melhor estratégia para o contribuinte, aquela que maximiza seu payoff, é 

a prática da sonegação fiscal. Financeiramente é vantajoso para o contribuinte se financiar 

com o valor do crédito tributário suprimido, independentemente da penalidade aplicada, da 

incidência dos juros e se há ou não fiscalização por parte do Estado. 

Para o Estado, a questão que surge, ao saber que é mais vantajoso para o 

contribuinte não pagar o imposto devido, é melhorar cada vez mais as técnicas de 

planejamento e de fiscalização, os cruzamentos de dados e a eleição dos indicadores 

estatísticos e financeiros que melhor representem o movimento tributário do contribuinte. O 

objetivo é alcançar o maior número possível daqueles contribuintes representativos em termos 
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NS: Não Sonegar 

S: Sonegar 

F: Fiscalizar 

NF: Não Fiscalizar 
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de arrecadação do ICMS, em tempo real e reduzir, ao máximo, as questões relacionadas a 

assimetria da informação existente. 

A conclusão que se chega do jogo estratégico entre o Contribuinte e o Estado é 

que: é dominante para o contribuinte sonegar e para o Estado fiscalizar.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a verificar a existência de ganho financeiro da decisão do 

contribuinte em sonegar ICMS, levando em consideração a possibilidade de ser fiscalizado, o 

valor da multa, referente à infração praticada, a cobrança dos juros legais, o tempo do 

processo administrativo, a inscrição na dívida ativa, a execução fiscal e a concessão de 

REFIS. Para isso, buscou-se na teoria dos jogos a metodologia que pudesse analisar os 

interesses e comportamentos racionais e estratégicos das partes envolvidas: Estado e 

Contribuinte.  

Assim, analisando cada jogador, como se estivessem em um jogo de interação, 

não cooperativo, procurou-se conhecer e analisar as estratégias que cada um escolheu 

assumir, a fim de maximiza seu payoff esperado. 

O Estado, a fim de estimular o crescimento da economia e satisfazer as 

necessidades básicas da sociedade, tem nas receitas tributárias sua principal fonte de 

financiamento. Devido à relevante participação do ICMS na receita estadual, o Estado tem 

procurado desenvolver mecanismos que buscam alavancar sua arrecadação.  

Dentro da perspectiva do comportamento racional do Estado, visando o melhor 

retorno da decisão de aumentar a arrecadação do  ICMS, o Estado do Ceará conta com a 

auditoria fiscal, como uma das ferramentas fundamentais nesse processo de decisão 

estratégica. 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do 

Ceará, entre 2012 a 2016, o Estado executou em torno de 66% das ações fiscais planejadas. 

Das empresas cadastradas no sistema da SEFAZ, 22.716 contribuintes do regime normal de 

fiscalização, representam 77,27% da arrecadação, demonstrando potencial de fiscalização. 

Por ser a auditoria fiscal um recurso escasso e ter um custo de oportunidade 

associado nas escolhas de fiscalização, a SEFAZ tem procurado aprimorar as ferramentas que 

dispõe para reduzir questões relacionadas à assimetria da informação e chegar mais próximo 

do real movimento tributável dos contribuintes. 

Analisando o ICMS resultante de Auditoria Fiscal, é possível constatar que das 

ações fiscais executadas, entre 2012 a setembro de 2017, foram lavrados de auto de infração, 

com ICMS, MULTA E JUROS o montante de R$15.742.240.910,16. Desse total, 66,08% 

foram encaminhados ao contencioso administrativo e se encontram na fase de saneamento ou 

de julgamento em primeira instância, portanto passíveis de alteração de “status”.  Esse 
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percentual pode significar que o contribuinte não quis ou não pode pagar ou ainda que não 

concordou com a autuação e decidiu se defender administrativamente. 

Os créditos tributários lançados em auto de infração que foram pagos somam 

R$2.495.970.641,62, representando 15,86%; os parcelados representam 2,25% e que 0,32%, 

ou seja, R$50.118.308,23 foram extintos, podendo ser inclusive pela modalidade de 

pagamento. O restante, apenas 3,73%, cujo montante é de R$587.329.801,47 foram julgados 

improcedentes ou nulos. 

Outro dado que merece destaque são os autos que foram inscritos em dívida ativa. 

Do total do crédito tributário constituído, no período analisado, 11,77%, ou seja, 

R$1.852.193.798,01 foram julgados, em última instância, favoráveis ao Estado. 

Dos dados acima, é possível verificar que, mais de 30% do crédito tributário 

constituído foi confirmado, seja pela última instância do órgão julgador, seja pelo 

contribuinte, mediante parcelamento, extinção ou pagamento, e que apenas, 3,73% não 

prosperaram.  

Tais números demonstram impacto positivo da atividade de auditoria fiscal, junto 

ao contribuinte, e que a decisão do Estado de fiscalizar traz um retorno positivo, tanto no 

aumento da arrecadação do ICMS, quanto na recuperação do crédito tributário e no combate 

às práticas de sonegação fiscal.  

Devido ao elevado custo da tributação na contabilidade das empresas, muitos 

contribuintes buscam reduzir esse montante, por meio de práticas lícitas e legais, associadas 

ao planejamento tributário. Entretanto, há uma parcela dos contribuintes que busca na prática 

da sonegação fiscal, o meio para não pagar o imposto devido.  

Partindo do pressuposto que o contribuinte, assim como o Estado, é um agente 

racional que busca o máximo retorno das decisões que toma, procurou-se nesse trabalho 

analisar o comportamento do contribuinte, por meio de um estudo de caso hipotético, quando 

se depara com a decisão entre buscar financiamento bancário ou se financiar com o valor do 

imposto devido. 

Os resultados mostram que: 

1) no cenário hipotético em questão e no período analisado, devido ao custo de 

financiamento do capital de giro das empresas ser muito mais elevado, do que os juros que 

atualizam os tributos, com base na SELIC, o contribuinte, assumindo todos os riscos inerentes 

a prática da sonegação, decidirá por não recolher o imposto, financiando-se com o montante 

devido.  
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De acordo com a tabela 14 que faz esse comparativo, viu-se que, caso o 

contribuinte, em 1998, decidisse buscar financiamento bancário de longo prazo, referentes a 

R$100.000,00, ao final de 20 anos teria que pagar a quantia de R$49.382.097,56. No entanto, 

caso o contribuinte tivesse os mesmos R$100.000,00 para pagar de ICMS, mas decidisse não 

recolher, financiando-se com ele, mesmo sendo fiscalizado e punido com a incidência de 

multa e juros, ao final desse mesmo prazo de 20 anos, teria que pagar o montante atualizado 

para o Estado de R$4.645.239,80. Uma diferença que chega a R$44.736.857,77, a favor do 

contribuinte. A vantagem a favor do contribuinte se torna mais assustadora, no caso do Estado 

sair com algum programa de anistia fiscal dos débitos tributários.     

E foi o que aconteceu com a publicação da Lei nº 16.259/2017, que insituiu o 

REFIS no Estado do Ceará. O mais recente Programa de Recuperação Fiscal do Estado para 

pessoas físicas e jurídicas permitiu a renegociação de dívidas contraídas até 31 de dezembro 

de 2016, inscritos ou não na Dívida Ativa. O valor do desconto das multas e juros para quem 

pagasse à vista, até 30 de junho de 2017, foi de 100%. 

Portanto, no caso do contribuinte S, o valor que pagaria dos R$100.000,00 

sonegados em 1998, no ano de 2017, seriam os mesmos R$100.000,00.  

Conclui-se, portanto, que o contribuinte tem ganhos financeiros com a prática da 

sonegação fiscal. E por que então, diante de vantagem financeira tão grande, não se tem um 

maior número de sonegação fiscal? A explicação talvez esteja na análise irracional do 

comportamento do contribuinte, que associa às questões éticas, morais, religiosas, culturais e 

outras como impeditivas a essa prática. É extremamente prejudicial a imagem de uma 

empresa que já esteja atuando a muito tempo no mercado, ter seu nome e de familiares 

associado a essa prática criminosa.  

2) Caso o Estado venha a fiscalizar o contribuinte sonegador nos quatro primeiros 

anos após a prática da infração, o contribuinte apresentará prejuízo financeiro, pois a variável 

tempo lhe é favorável no sentido de, quanto mais distante do momento da infração praticada, 

melhor a vantagem financeira comparativa.  

3) A multa aplicada pela infração cometida pelo contribuinte, apesar de bastante 

elevada, reduz-se a 50%, desde que o contribuinte decida pelo pagamento do crédito tributário 

em até 30 dias após a lavratura do auto de infração. Nesse momento, volta a ser vantajoso 

financeiramente a prática da sonegação fiscal, quando comparado aos valores de 

financiamento bancário. Caso fosse proibida a redução da multa nos crimes de sonegação 

fiscal, após o término da auditoria, tal situação poderia servir de desestímulo financeiro à 

prática da sonegação. A equiparação da taxa de juros SELIC às taxas de mercado também 
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serviria de desestímulo a prática da sonegação, visto que o contribuinte sonegador vê o valor 

da sonegação como uma questão de alocação de portfolio em atividade de risco. 

4) Apesar dos custos inerentes ao processo administrativo e judicial que o 

contribuinte tem que arcar, ainda assim é possível verificar ser mais vantajoso 

financeiramente sonegar o imposto, arrastando o processo. 

De acordo com a Tabela 8 (ICMS pagos), constatou-se que do total de autos de 

infração pagos, 3,48% foram quitados após serem inscritos em dívida ativa. Esse percentual 

representa o quantum que o Estado conseguiu recuperar da dívida ativa. 

5) Por fim, para tornar a prática da sonegação fiscal desvantajosa para o 

contribuinte, é necessário melhorar a eficiência  e eficácia da Administração Tributária, desde 

o momento da elaboração e escolhas dos indicadores estatísticos, financeiros e econômicos, 

passando pelo planejamento das ações fiscais, na execução da atividade de fiscalização junto 

ao contribuinte, na demora do processo no órgão de julgamento administrativo, até a execução 

e cobrança do contribuinte sonegador. O contribuinte tem a seu favor a variável tempo, 

portanto reduzir esse tempo para alcançar o sonegador é de grande importância para o Estado 

desestimular a prática da sonegação fiscal. 
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