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RESUMO 

 

Com base nos dados oriundos do Sistema Corporativo de Ouvidoria do Estado do Ceará, 

gerenciado pela Controladoria Geral do Estado do Ceará, o período amostral constitui-se 

de 82 observações mensais dentre janeiro de 2008 até outubro de 2014, o objetivo deste 

estudo é conhecer a influência das denúncias anônimas ou identificadas relativas à 

sonegação fiscal direcionada à Secretaria da Fazenda sobre a arrecadação tributária do 

Estado do Ceará. Tendo em vista este fim, foram empregados métodos de séries 

temporais. Os testes de raiz unitária – ADF e KPSS – indicaram que as séries seguem um 

processo integrado de ordem um, I(1). O teste de cointegração de Johansen e Juselius 

(1990) estimado apontou a existência de uma relação de longo prazo entre as variáveis de 

denúncia de sonegação fiscal e arrecadação tributária, assim como o modelo de correção 

de erros (VEC).  

Palavras-Chave: Denúncia, Ouvidoria, Economia da Sonegação Fiscal, Setor Público 

Estado do Ceará, Séries Temporais, Arrecadação Tributária, Teste de Raiz Unitária.



ABSTRACT 

 

 

Based on data from the Ceara State Ombudsman Enterprise System, managed by the State 

of Ceara Comptroller General, the sample period consists of 82 monthly observations 

from January 2008 to October 2014, the aim of this study was to determine the influence 

of anonymous or identified claims for tax evasion directed to the Department of Finance 

on tax collection Ceara State. To this end, we use the time series. Unit root tests - ADF 

and KPSS - indicated that the series follows an integrated process of order one, I (1). The 

Johansen and Juselius (1990) cointegration test estimated pointed out the existence of a 

long-term relationship between the variables of allegations of tax evasion and tax 

collection, as well as the model error correction (VEC). 

Keywords: Report, Ombudsman, Economics of Fiscal Evasion, Public Sector State of 

Ceará, Time Series, Tax Collection, Unit Root Tests. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 A sociedade clama pela melhoria de serviços públicos, infraestrutura de 

qualidade, educação e saúde para todos e salários mais dignos para melhorar a qualidade 

de vida. Por outro lado, os recursos do Estado são escassos para atender essas 

reinvindicações e em certos casos apresentam déficit financeiro. Além disso, os setores 

econômicos da sociedade contestam a carga tributária (OLIVEIRA, 2002). 

O anseio social por participação na gestão publica não é recente. Por mais de 

vinte anos imperou no Brasil o regime de ditadura com alternância de governos militares 

e civis, iniciado na década de 60 até a década de 80.  Após a promulgação da Constituição 

de 1988, especialmente nos anos 90, começava o processo de redemocratização, no qual 

os conceitos de participação social e democracia foram elementos impulsionadores nos 

debates e nas mais diversas áreas da Administração Pública. 

Mudanças ocorreram na Administração Pública que permitiram aos cidadãos 

o direito às informações contra os atos e omissões da Administração Pública e das 

autoridades públicas, à denuncia de irregularidades praticadas por agentes públicos,  

órgãos públicos e infrações contra a Lei,  à manutenção de serviços de atendimento aos 

usuários , o que originou a expansão das Ouvidorias Públicas no País (FALCÃO,2010). 

A Ouvidoria é uma instância de democratização da gestão pública, em função 

de que o cidadão pode recorrer e apresentar questões referentes aos serviços prestados 

pela Administração Pública, sendo um elo entre a sociedade e o Estado e um importante 

elemento de avaliação, que contribui para que haja uma efetivação na prestação de 

serviços com o necessário atendimento às expectativas desses usuários (SILVA, 2010). 

Resgatando o princípio do ombudsman clássico sueco, o Brasil começou a ter 

conhecimento de uma função entre nós inovadora – a necessidade de termos nas 

instituições públicas e privadas uma pessoa que tem por dever representar o cidadão, 

defendendo seus legítimos interesses.  Esta realidade de abertura à democratização foi 

importante para reconhecer a importância de uma função que em tudo está ligado à 

liberdade.  O cidadão e a garantia dos seus direitos só tem significado concreto em um 

estado democrático de direito, por consequência, unicamente em uma democracia o 

ouvidor/ombudsman pode existir (VISMONA, 2005). 

A questão das manifestações oriundas da sociedade, através do canal das 

Ouvidorias Públicas, é de suma importância na construção das políticas públicas entre 

Estado e Sociedade. O Instituto da Ouvidoria imbui-se da função de ser procurador do 
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interesse do cidadão, cujo objetivo final é o de atender as manifestações recebidas. Para 

fins desse estudo, selecionaram-se as manifestações dos cidadãos contribuintes ou não do 

tipo denúncia dirigidas à Ouvidoria Setorial da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará 

e que denotam indício de sonegação fiscal.  

 Denúncia, consoante com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa 

(1998, p.655), seria a “ação de denunciar; delação; indício ou sinal de alguma coisa 

oculta”. Valorar essas denúncias no contexto da sonegação fiscal significa empregar valor 

de significância de algo que não possui valor no mercado, mas analisa-la sob a ótica 

empírica possa conhecer seus impactos na arrecadação de impostos estaduais do Ceará. 

No âmbito das Ouvidorias, as denúncias podem ser anônimas ou sigilosas 

e/ou identificadas. Considera-se denúncia anônima, segundo a Instrução Normativa da 

CGU, publicada no Diário Oficial da União em 24 de junho de 2014, manifestação que 

chega aos órgãos e entidades públicas sem identificação e reserva de identidade: hipótese 

em que o órgão público, a pedido ou de ofício, oculta a identificação do manifestante. 

Nesse contexto, as Ouvidorias passaram a atuar no controle interno, agindo 

diretamente junto aos serviços públicos prestados, em respeito ao artigo 37, paragrafo 3, 

da Constituição Federal.  

A implantação da Ouvidoria Setorial da SEFAZ ocorreu em 2001 com intuito 

de ouvir a sociedade, em que esta pudesse canalizar suas consultas, reclamações, 

sugestões, denuncias e elogios referente aos serviços prestados à população. Dessa forma, 

o trabalho de ouvidoria na SEFAZ-CE vai além do atendimento ao cidadão contribuinte 

(ALDENOR, 2001). 

A herança colonial do Brasil pode ser usada para explicar várias deficiências 

institucionais. No período colonial já havia o contrabando de pedras preciosas, 

principalmente do diamante, além do pau-brasil e do ouro que saiam do país em 

quantidade vultosas para Portugal. No estudo especifico de sonegação fiscal, isso justifica 

a procura pela denúncia como forma de prática cidadã e de transformação social, bem 

como a vontade de ir à busca da apuração e até mesmo resultando em punição por 

possíveis atos ilícitos, contribuindo para a Politica de Educação Fiscal implantada no 

Estado do Ceará (GOMES, 2006). 

O despertar da sociedade em ver a sonegação fiscal como um ato doloso e 

criminoso a ela mesma é de suma importância para esse trabalho. Governo, sociedade e 

empreendedores desejam uma reforma tributária onde se tenha distribuição equitativa, 

mais justa do ônus tributário. Mas essa problemática não justifica o desvio de 

comportamento de qualquer cidadão a praticar a sonegação fiscal (OLIVEIRA, 2002). 
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Diante deste contexto, o objetivo do presente trabalho é analisar o impacto 

das denúncias anônimas/sigilosas ou identificadas qualificadas como indício de 

sonegação fiscal de diversas naturezas na arrecadação tributaria do estado do Ceara. 

Ainda, com o desenvolvimento deste estudo, pretende-se gerar informações 

que auxiliem aos Gestores da área de negócio da Tributação da SEFAZ a observância 

dessa sonegação fiscal pela contribuição da valoração das denuncias demandadas da 

sociedade e contribuir também para o desenvolvimento teórico e prático do Instituto de 

Ouvidorias Fazendárias. 

Vale ressaltar a escassez de estudos científicos na área de Ouvidoria, 

especificamente, no campo da economia com metodologia da análise empírica, o que 

facilitará o fomento para novas pesquisas e assim o alcance científico e social será 

essencial para subsidiar iniciativas para outros temas estratégicos nessa área, no âmbito 

da politica pública. 

A base de dados utilizada foi obtida a partir do sistema corporativo SOU- 

Sistema de Ouvidoria do Estado do Ceará gerenciado pela Controladoria e Ouvidoria 

Geral do Estado. Todas as informações de Arrecadação tributária do Estado do Ceará 

formaram o banco de dados para a realização da análise foram prestadas pela Secretaria 

da Fazenda do Estado de Ceará. Neste estudo consistem de séries mensais de arrecadações 

de Estado do Ceará, relativos ao período de janeiro de 2008 (data da implantação do 

sistema SOU-Sistema de Ouvidoria) até outubro de 2014. Na metodologia empregada 

far-se-á uso de testes econométricos para séries temporais para em seguida aplicar o teste 

de raiz unitária Augmented Dickey-Fuller (ADF) - visando analisar a ordem de integração 

das séries individuais - e o teste de cointegração de Johansen e Juselius (1990) – no intuito 

de avaliar a existência de um equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. 

O presente trabalho está dividido em cinco seções, além desta introdução. Na 

seção 2, faz-se uma revisão de literatura sobre a economia da sonegação fiscal. 

Posteriormente será apresentada a metodologia utilizada neste estudo. Na quarta e na 

quinta seções são realizadas, respectivamente, as análises dos resultados das estimações 

e as considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA: ECONOMIA DA SONEGAÇÃO FISCAL 

 

O objetivo dessa seção é realizar uma síntese da literatura que trata dos 

principais aspectos relacionados à sonegação fiscal. Consideraremos sonegação como 

sinônimo de evasão fiscal de forma abrangente, relacionada a impostos diretos e indiretos; 

onde serão citadas teorias, estudos e trabalhos científicos sobre a economia da sonegação, 

evasão fiscal, elisão fiscal e de políticas de educação fiscal como melhoria da eficiência 

arrecadatória.  

A sonegação fiscal no Brasil vem desde o período colonial. Com advento da 

Lei Federal n 4.729 de 1965, os conceitos de sonegação fiscal, fraude e conluio foram 

introduzidos no Sistema Jurídico Nacional. A Sonegação Fiscal visa esconder a realização 

do fato gerador da obrigação principal. Segundo Castelo (1988), a sonegação fiscal pode 

ocasionar o empobrecimento do Estado e em consequência a perda da qualidade dos 

serviços prestados à população. Educar para o exercício da cidadania é uma ação 

consistente de combate à sonegação e todo tipo de desvio do erário.   

 

2.1 FATORES DETERMINANTES DA SONEGAÇÃO 

 

A origem dos tributos é muito antiga, acompanhou a evolução do homem a 

partir da criação das primeiras sociedades. O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66 

(CTN) no seu Art. 3, conceitua tributo como sendo “toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção 

de ato ilícito, instituída em lei e cobrança mediante atividade, elisão fiscal e administrativa 

plenamente vinculada” (GOMES, 2006). 

É muito discutido o número de espécies tributárias, assim como as categorias 

que as classificam. A divisão tripartite contida na Constituição Federal que classificava 

os tributos em impostos, taxas e contribuição de melhoria, a partir de 1989 ganhou mais 

uma espécie tributária: as contribuições especiais.  

O Código Tributário Nacional estabelece normas gerais sobre impostos. De 

acordo com o Art.16 do CTN “é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte”. 

A Constituição de 88 definiu as competências tributárias: União, Estados e o Distrito 

Federal. 

Uma abordagem acerca da obrigação tributária se faz nesse momento para 

obter-se claramente a conexão entre esta e a sonegação fiscal. Em direito, obrigação 
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corresponde a um vínculo, um dever a ser cumprido e derivado entre duas ou mais 

pessoas, das quais uma tem o direito de exigir e a outra o dever de cumprir alguma coisa 

devida. Essas pessoas são denominadas sujeitos da obrigação, sendo a que impõem o 

sujeito ativo e a que tem o dever de dar ou fazer, cumprido a obrigação, o sujeito passivo. 

Pode-se conceituar obrigação tributária como sendo a relação jurídica que tem por objeto 

uma prestação, positiva ou negativa, prevista na legislação tributária, a cargo de um 

particular a favor do Estado, traduzida em pagar tributo ou penalidade ou em fazer alguma 

coisa no interessado Fisco ou, ainda em abster-se de praticar determinado ato, nos termos 

da Lei (GOMES, 2006). 

 O caput e parágrafos do Art. 113 do Código Tributário Nacional definem a 

obrigação tributária, dividindo em duas categorias: principal e acessória. 

A obrigação tributária principal, conforme Art. 113, parágrafo 1, do referido 

Código, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, nasce à 

ocorrência do fato gerador e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

A obrigação tributária acessória, conforme o paragrafo 2 do artigo 

mencionado, consiste no dever de realizar determinadas prestações, positivas ou 

negativas, previstas na legislação  tributária. São obrigações formais. 

Já o fato gerador, ou seja, a condição necessária e suficiente para o surgimento 

da obrigação tributária principal tem que estar previsto em lei, respeitando o principio da 

legalidade, fazendo surgir à obrigação com a sua ocorrência. E o fato gerador em 

decorrência da obrigação acessória será toda situação em decorrência da qual a legislação 

tributária imponha a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação tributária 

principal. 

 

2.1.1 O Ilícito Fiscal 

 

O Estado como ente gestor do bem público, ao qual compete arrecadar, 

fiscalizar e administrar os recursos (tributos), estabelece a ordem tributária, que é o 

conjunto de princípios e normas voltadas a disciplinar a atividade tributária exercida pelo 

poder público no intuito da realização dos interesses da coletividade (GOMES, 2006). 

Como acontece em quaisquer normas de consulta, essas supõem a 

possibilidade de descumprimento através de comportamentos do sujeito em 

desconformidade com o sistema em vigor, ou seja, o destinatário do comando pode 

proceder de modo diferente do requerido, por razões variadas como um mero 
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descumprimento da lei, ou a vontade livre e consciente de adotar uma conduta contrária 

ao comando legal (GOMES, 2006). 

O ilícito penal tributário vem causando enorme dano social, pois os tributos 

sonegados correspondem a valores vultosos que, necessariamente, seriam empregados em 

proveito da sociedade, através de melhorias no sistema de educação, saúde, habitação, 

segurança, transporte, saneamento básico, etc. Como não aportam tais recursos ao Estado, 

este se vê privado de investimentos em áreas onde há menor carência de serviços a serem 

prestados à comunidade (OLIVEIRA, 2002). 

Muitas vezes, o país se vê diante da inercia de autoridades fiscais em reprimir 

a sonegação fiscal; e da impunidade aos sonegadores, por falta de medidas eficazes e de 

esforços para processá-los. 

 

2.1.2 A Carga Tributária No Brasil 

 

A realidade é que ninguém gosta de pagar impostos, principalmente quando 

não se percebe de modo explícito e transparente o retorno de tal investimento. Essa 

característica é inerente à natureza humana, seja no Brasil ou no resto do mundo,  

Quando comparada com os países de primeiro mundo, observa-se que um 

sistema tributário eficiente oferece a confiança de que o imposto está sendo bem 

empregado, com a população sendo assistida em suas necessidades básicas, tais como 

educação, saúde, moradia, transporte e segurança (GOMES, 2006). 

Entende-se por carga tributária a relação entre a arrecadação dos tributos no 

país e o Produto Interno Bruto (PIB), sendo, portanto, resultado de toda arrecadação 

tributária nominal pelo valor nominal do PIB. Dados recentes apresentam que a carga 

tributária brasileira representou 35,95% do PIB em 2013, superando os Estados Unidos e 

Turquia, porém, menor que Suécia e Noruega (Portal G1, por Alexandre Martello). 

Como dito no inicio desse estudo, a sociedade clama pela melhoria de 

serviços públicos, infraestrutura de qualidade, educação e saúde para todos e salários mais 

dignos para uma melhor qualidade de vida, têm fundamental importância na carga 

tributária, que é muito severa. Com 36% do Produto Interno Bruto em impostos, era de 

se esperar que o Brasil tivesse serviços públicos amplos e de qualidade. Mas todo 

brasileiro sabe que isso está longe de ser uma realidade, avaliou o Instituto Brasileiro de 

Planejamento Tributário (IBPT). 
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Estima-se que no nosso país o índice de sonegação fiscal é elevado. Entende-

se que as causas são diversas, embora não se aceite afirmações de que somente a elevada 

carga tributária possa explicar tal fenômeno. 

 

2.1.3 Elisão e Evasão Fiscal 

 

Quanto a questão terminológica, não se encontra uniformidade doutrinária 

acerca dos dois termos: elisão fiscal e evasão fiscal. Ambas podem ser utilizadas para 

designar a forma de se evitar o pagamento do tributo ou fugir dele. Alguns doutrinadores 

preferem a palavra evasão para designar a forma ilícita de fugir ao pagamento do tributo 

e a palavra elisão para designar a forma lícita de praticar a mesma fuga. 

A evasão fiscal é sempre ilegal; é a fuga do imposto devido, manifestada 

sobre forma de fraude, simulação, ocorre quando o contribuinte não transfere ou deixa de 

pagar integralmente ao Fisco uma parcela a título de imposto, considerada devida por 

força de determinação legal. É a modalidade dolosa, ilícita, intencional de frustrar a 

satisfação do tributo devido. É sinônimo de sonegação.  Nos Estados Unidos é 

denominada tax evasion. 

A elisão fiscal consiste nas condutas lícitas destinadas a reduzir ou eliminar 

o ônus fiscal mais precisamente conhecida como planejamento tributário. 

 

2.1.4 A Impunidade nos Crimes de Sonegação 

 

A causa mais marcante nos crimes de sonegação é a impunidade, do ponto de 

vista criminológico, dado a cultura enraizada no país é de que ninguém vai para a cadeia 

por dívidas, excetuada as decorrentes de pensão alimentícia. Bem como, que o 

pagamento, em último caso, extingue a punibilidade (OLIVEIRA, 2002). 

São várias as causas da impunidade dentre elas: complexidade de relações e 

leis comerciais, o anonimato do Criminoso, a reação da sociedade diante dos crimes, 

imagem pública do Criminoso, o distanciamento da decisão criminal, a psicologia da 

vítima, a solidariedade de classe, neutralização e justificações de ilícitos, argumentos de 

defesa dos crimes tributários, privilégios escritos em Lei dentre outros (OLIVEIRA, 

2002). 

 

2.2 SONEGAÇÃO FISCAL 
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Segundo Costa (2003), o crime de sonegação fiscal a partir de suas raízes 

mais profundas, tem sua história ancorada desde o tratamento da fraude fiscal, a 

criminalização do contrabando, que atingia o monopólio da colônia no comércio das 

riquezas brasileiras, até o advento da primeira Lei específica sobre o tema: a Lei 4.729, 

de 14 de julho de 1965 e sua substituição pela atual lei em vigor (Lei 8.137, de 

27/12/1990). 

 A Lei 4.729/65 definiu o crime de sonegação fiscal. Acerca desse 

instrumento legal, Andrade Filho comenta: 

“Os crimes de sonegação fiscal foram definidos pela Lei 4.729/65, que 

representou a etapa mais importante da evolução legislativa sobre crimes relacionados 

com o descumprimento de obrigação tributária, iniciada em 1964, com a Lei n 4.357, de 

16 de julho daquele ano, que criou a forma equiparada de apropriação indébita de tributos, 

sempre que valores retidos pela fonte pagadora de rendimentos não fossem carreados para 

a Fazenda Pública.” 

Um estudo acerca da sonegação fiscal realizado, em 2004 pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT, relata que o quantitativo de dinheiro 

acumulado pelo caixa 2 nas empresas brasileiras: pouco mais de R$ 1 trilhão. Essa 

fortuna, diz o artigo, é alimentada quase que exclusivamente pelo não pagamento de 

tributos, que já atinge 29% das companhias instaladas no Brasil. 

O mesmo artigo do IBPT afirma que 67% das pequenas empresas, 

independente de suas atividades sonegam tributos, sendo vistas pela pesquisa como as 

“campeãs em dar chapéu no governo”, consequência da falta de fiscalização, tendo em 

vista que apenas 0,22% das empresas brasileiras são fiscalizadas. 

Observa-se que impera a cultura de sonegação e que o principio 

constitucional, que o imposto é de todos e para todos e como bem comum tem sido 

desviado de sua finalidade. Além disso, a sociedade até pouco tempo não via a sonegação 

fiscal um ato criminoso, doloso a ela mesma, e com a implantação das Ouvidorias esse 

canal com a sociedade está sendo utilizado, também para denunciar os possíveis ilícitos 

de sonegação fiscal, objeto desse estudo. 

Anterior à lei pioneira acerca da sonegação fiscal, Lei 4.729 de 14 de julho 

de 1965, as únicas fraudes fiscais penalmente sancionadas eram o contrabando 

(importação e exportação de mercadoria proibida) e o descaminho (importação ou 

exportação de mercadoria à margem da necessária tributação) previstos no Art. 334 do 

Código Penal ainda vigente. Anterior a essa Lei, houve a equiparação ao crime de 
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apropriação indébita às condutas elencadas no Art. 11 da Lei 4.357 de 16 de julho de 

1964. 

Com o advento da Constituição de 1988 percebeu-se a necessidade de adotar 

medidas para assegurar princípios constitucionais. De imediato, no Governo Fernando 

Collor de Melo, editou-se Medidas Provisórias de nº 153 e 156, de 15 de março de 1990. 

Cujas foram revogadas pela também Medida Provisória de nº 175. 

Como instrumento, não poderia ser considerado lei e pela falta de outros 

preceitos constitucionais, o Congresso Nacional aprovou, então o projeto de Lei que 

transformou-se na Lei 8.137/90 que disciplinou a matéria da Lei 4.729/65.  

Essa mencionada lei é conhecida como a lei de crimes contra a ordem 

tributária e as relações de consumo. Observando seu Art. 1 da lei, verifica-se que ela 

conceitua os delitos praticados por particulares, conforme redação: 

Art. 1 - Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, 

ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: 

I - Omitir informação ou prestar declaração às autoridades fazendárias. 

II – fraudar inserindo inexatos ou omitindo operação em documento ou livros 

fiscais. 

III – falsificar ou adulterar nota fiscal, fatura , duplicat, nota de venda ou outro 

documento tributável . 

IV – elaborar, emitir, distribuir, fornecer e utilizar documento que saiba ou 

deva saber falso ou inexato. 

V – negar-se ou deixar de emitir nota fiscal ou fornecê-la em desacordo com 

a legislação.  

Art. 2, I – fazer declaração falsa ou emitir declaração sobre rendas bens ou 

dados, ou empregar uma fraude. 

Exigir, pegar ou receber parcela de incentivo fiscal indevidamente fraude. 

Todos os tipos contidos na Lei são dolosos, ou seja, exigem uma vontade livre 

e consciente de realizar um crime contra a ordem tributária. Exige a lei o dolo específico, 

tendo em vista a intenção dirigida para um resultado especial, que é o de suprimir ou 

reduzir o tributo devido. (GOMES, 2006). 

 

2.2.1 Causas de Sonegação Fiscal 

 

Através de um estudo detalhado, Gomes (2006) identificou uma série de 

causas levantadas para justificar a sonegação fiscal: 
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1- Causas legais – constantes elevações de alíquotas, falhas na aplicação de 

penalidades, interpretação restrita da legislação sobre o sigilo de dados; 

2 - Causas administrativa nos Poderes Executivo e Judiciário - deficiência nas 

três esferas de poder; descontinuidade administrativa, falta, desvio ou inadequação de 

recursos humanos, materiais e tecnológicos; deficiência no setor de processamento de 

dados, inconsistência dos cadastros de pessoas físicas e jurídicas; entraves à fiscalização; 

insegurança dos agentes do fisco; ineficácia da fiscalização, da cobrança e da aplicação 

de penalidade; morosidade na solução dos processos administrativo fiscal e, por último, 

o mais discutido do momento, a corrupção. 

3 - Causas econômicas - economia informal; concorrência entre as empresas 

e recessão 

4 - Causas socioculturais – falta de educação e consciência tributária dos 

contribuintes, falta de vontade política para combater a sonegação e falta de consenso na 

imposição tributária, de credibilidade do governo e de transparência na aplicação do 

produto da arrecadação; 

5 - Causas ilícitas – prevaricação e corrupção administrativa e de agentes do 

fisco; 

6 - Concorrência desleal- Como o sonegador não recolhe aos cofres públicos 

os tributos devidos, consequentemente, oferece as mercadorias com o preço muito 

inferior aos seus concorrentes, causando assim a insolvência desses; 

7 - Crimes contra a sociedade – os tributos sonegados deixam de ser aplicados 

em obras de importância para a sociedade (hospitais, escolas...). 

Ainda, segundo a autora, atualmente tais fatores foram acrescidos de 

justificativas como dificuldades financeiras, a escolha entre a manutenção da empresa e 

dos assalariados e o pagamento dos tributos, a alta carga tributária, além dos altos índices 

atuais de corrupção, envolvendo entidades governamentais, tornando a atividade estatal 

cada vez mais desacreditada por falta de fiscalização e de punição aos envolvidos. 

 Segundo Tanzi (1983), quando uma parcela considerável dos agentes de uma 

dada economia resolve deliberadamente aderir à economia informal pelo não 

cumprimento de suas obrigações regulamentadas pelo fisco, ainda assim usam os serviços 

do governo, o que faz com que o governo aumente as alíquotas dos impostos, 

prejudicando as empresas que pagam corretamente seus impostos. No Brasil, esses 

encargos são particularmente altos, colocando as empresas que cumprem com todas as 

suas obrigações legais, em óbvia desvantagem em relação àquelas que não as cumprem. 

Isso torna o mecanismo de mercado muito menos justo (PINHEIRO, 2011). 



20 
  

 

Já em 2009, Schneider analisou o tamanho das economias subterrâneas na 

América do Sul e Central e como estudos de caso, tais economias do Brasil e da 

Colômbia. Ficou constatada a dificuldade de obter informações precisas sobre as 

atividades da economia subterrânea, quando os produtos e ao mercado de trabalho, porque 

nenhum indivíduo ligado a essas atividades deseja ser identificado. Schneider fez uso do 

modelo DYMIMIC - Múltiplos Indicadores Dinâmicos e Causas Múltiplas, e constatou 

que há uma variação de 36,4% e 38,2% no ano de 1995 a 42,3% e 48,4% em 2004, 

respectivamente, no tamanho e desenvolvimento da economia “subterrânea” brasileira e 

colombiana. Constatou ainda, que os fatores mais importantes que impulsionam a 

economia subterrânea são: tributação indireta, regulamentação e taxa de desemprego 

(PINHEIRO, 2011). 

 Barbosa Filho (2013) apresenta o artigo uma estimativa da Economia 

Subterrânea no Brasil. A metodologia utilizada para estimar a economia subterrânea no 

Brasil é o método MIMIC - Mutiple Indicators Multiple Causes. Mostrou que, quanto 

maiores a carga tributária e a percepção que se tenha da corrupção, maior é a economia 

subterrânea. O resultado estimou uma economia subterrânea brasileira que representa de 

10% a 20% do PIB nacional. 

 

2.3 ABORDAGEM DE MODELO ADEQUADO À ANÁLISE DA SONEGAÇÃO 

FISCAL 

 

O trabalho pioneiro sobre o estudo econômico da sonegação pode ser citado 

o de Allingham e Sandmo (1972), com base na teoria do risco. Em resumo, demonstram 

que diferentemente da alíquota tributária, a probabilidade do indivíduo ser fiscalizado e 

a penalidade aplicável, no caso de detecção de omissão, provocam incrementos no valor 

declarado do imposto. Os autores constataram ainda que aumentos no percentual da 

alíquota tributária provocam resultados inconclusivos. Allingham e Sandmo (1972) 

analisam também o problema dinâmico no qual o contribuinte tem que decidir o valor a 

declarar ao Fisco em cada período de apuração. As conclusões foram similares ao modelo 

estático, sendo possível, em todas as análises, o contribuinte, em algum período, declarar 

valor menor que sua base tributária real. 

 Yitzhaki (1974) criticou o modelo de Allingham e Sandmo (1972), sugerindo 

uma nova abordagem, na qual a penalidade aplicável no caso de omissão não é 

proporcional à renda não declarada, mas proporcional ao valor da alíquota.  
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Clotfelter (1983), investigando os determinantes da omissão da declaração de 

rendimentos, encontra que as elasticidades em relação à alíquota marginal do imposto e 

à renda após o imposto são positivas. As conclusões de Clotfelter (1983) diferem das 

previstas por Allingham e Sandmo (1972) no que se refere à elasticidade positiva 

encontrada nas alterações no valor da renda declarada provocadas por mudanças na 

alíquota marginal do imposto. Cowell e Gordon (1988) concluem que para alguns 

indivíduos a qualidade e o nível de serviços prestados pelo governo afetam suas decisões 

de evadir tributos.  

Alm (1988) argumenta que o pagamento de tributos para provisão de bens 

públicos nem sempre pode ser interpretado como um jogo do Dilema de Prisioneiro no 

qual cada contribuinte tem o incentivo de deixar sua parcela de contribuição para outros. 

Por isso, sua contribuição depende da percepção da contribuição dos demais 

contribuintes. Desta forma, os indivíduos se comportam de modo socialmente aceitável 

caso os demais indivíduos também se comportem dessa forma. Na mesma linha de 

raciocínio, Elster (1989), baseado na teoria das normas sociais, aponta que a decisão do 

contribuinte em relação à obediência tributária depende do que os indivíduos percebem 

em relação ao cumprimento dos demais contribuintes e do modo como o indivíduo 

percebe as ações governamentais relativas às prestações de contas das receitas tributárias.  

Boadway, Marceau e Mongrain (2002) demonstram que a sonegação é um 

jogo de cooperação entre o contribuinte e a Administração Tributária, com o equilíbrio 

determinado pela tolerância do agente à desonestidade, à alíquota do imposto e à punição 

aplicada à sonegação. 

 Torgler e Schneider (2009) analisam como a percepção em relação à 

obrigação moral de contribuir, denominada taxmorale, e a qualidade das instituições 

afetam as decisões do contribuinte.  

Halla (2010) argumenta que a decisão de sonegar é influenciada por fatores 

morais, constatando que o país de origem dos ancestrais de contribuintes norte-

americanos é fator determinante do cumprimento de obrigações tributárias. Siqueira 

(2004), utilizando dados do Imposto de Renda da Pessoa Física, 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. Analisou, 

ainda, a possibilidade de variação na eficiência da administração tributária. Os resultados 

obtidos por Siqueira (2004) foram os de que aumentos na probabilidade de auditoria, na 

penalidade, na alíquota marginal do imposto e na eficiência da malha reduzem a evasão 
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fiscal. Os resultados também comprovaram que grupos distintos de contribuintes avaliam 

de modo diferente os riscos da atividade de sonegação. 

 Torpocov (2009) fez uma análise empírica do impacto da arrecadação face à 

implementação da Nota Fiscal Paulista e Alagoana, programas instituídos para fomentar 

a emissão de documento fiscal nas operações efetuadas pelo comércio varejista em ambos 

estados. Programas como esses são bastante utilizados pelos fiscos estaduais e tem dois 

objetivos: o primeiro é incentivar o consumidor final a solicitar o documento fiscal, 

criando uma espécie de “auditoria social”. 

Note-se que a redução da sonegação não é revertida integralmente em ganhos 

de arrecadação (FRANZONI, 1999). Susie Marino (2011) analisa o comportamento do 

contribuinte no tocante à decisão de evadir o tributo, utilizando modelos para 

identificação de quebras estruturais em séries temporais proposta por Bai e Perron (2003) 

e no tocante à análise do impacto da arrecadação do ICMS, com a edição do Decreto 

26.545 (2001) e a Lei 13.975(2207) que permitiram a Secretaria da Fazenda conhecer o 

montante de vendas realizadas por cartões de crédito e débito e aumentando a eficiência 

do fisco quanto a identificar potenciais de sonegação.  

 Siqueira (2004) apresentou um trabalho pioneiro no Brasil sobre o tema 

utilizando dados do Imposto sobre a Renda (IR) no Brasil, com extensão ao modelo de 

Allingham e Sandmo(1972), objetivando analisar o impacto de duas politicas distintas da 

Administração Tributária para reduzir a evasão do IR. Sendo uma delas o aumento da 

penalidade para infração e a outra melhorar a eficiência das auditorias das declarações. 

Segundo os resultados obtidos por esse estudo, indicam que aumentos na probabilidade 

de auditoria, nas penalidades, na alíquota marginal do imposto e na eficiência da “Revisão 

da Malha” reduzem a evasão fiscal.  
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2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS ADOTADAS PARA REDUZIR A SONEGAÇÃO 

FISCAL 

 

Siqueira (2004) apresentou trabalho pioneiro no Brasil sobre o tema, 

utilizando dados do Imposto sobre a renda (IR) no Brasil, com extensão ao modelo de 

Allingham e Sandmo (1972) objetivando analisar o impacto de duas politicas distintas da 

Administração Tributária para reduzir a evasão do IR. Sendo uma delas o aumento da 

penalidade para infração e a outra melhorar a eficiência das auditorias das declarações. 

Os resultados obtidos indicam que aumentos na probabilidade de auditoria, nas 

penalidades na alíquota marginal do imposto e na eficiência da “Revisão da Malha” 

reduzem a evasão fiscal. 

 Siqueira (2004) apurou que um panorama de maior probabilidade de 

auditoria, penalidade, de alíquota marginal do imposto e eficiência da Malha tende a 

reduzir a evasão fiscal. Os resultados também comprovaram que grupos distintos de 

contribuintes avaliam de modo diferente os riscos da atividade de sonegação. 

 Torpocov (2009) fez uma análise empírica do impacto da arrecadação face à 

implementação da Nota Fiscal Paulista e Alagoana, programas instituídos para fomentar 

a emissão de documento fiscal nas operações efetuadas pelo comércio varejista em ambos 

estados. Programas como esses são bastante utilizados pelos fiscos estaduais e tem dois 

objetivos: o primeiro é incentivar o consumidor final a solicitar o documento fiscal, 

criando uma espécie de “auditoria social”. O segundo objetivo é coletar os documentos 

para subsidiar auditorias fiscais entre a obrigação legalmente prevista e os pagamentos 

efetivos, caracterizando-se como uma deficiência de arrecadação específica, conhecida 

internacionalmente como tax gap (SIQUEIRA, 2004).   

Note-se que a redução da sonegação não é revertida integralmente em ganhos 

de arrecadação (FRANZONI, 1999). Tome-se, como exemplo, o efeito da tributação 

sobre a oferta de trabalho. Não sendo perfeitamente confiáveis (SIQUEIRA, 2004). 

 Marinho (2011) analisa o comportamento do contribuinte no tocante à 

decisão de evadir o tributo, utilizando modelos para identificação de quebras estruturais 

em séries temporais proposta por Bai e Perron (2003). Adicionalmente, o modelo foi 

utilizado, também, para a análise do impacto da arrecadação do ICMS, com a edição do 

Decreto 26.545 (2001) e a Lei 13.975(2207) que permitiram a Secretaria da Fazenda 

conhecer o montante de vendas realizadas por cartões de crédito e débito e aumentando a 

eficiência do fisco quanto a identificar potenciais de sonegação. 
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 Outros trabalhos discutem as políticas públicas de combate à sonegação, em 

especial, Siqueira (2004) apresentou trabalho pioneiro no Brasil sobre o tema.  

 A criação do Programa Nacional de Educação Fiscal e dos Programas de 

Educação Fiscal nos Estados Brasileiros e no Estado do Ceará são exemplos de políticas 

que podem contribuir de forma mais efetiva para uma formação sólida da cultura fiscal. 

No Estado do Ceará, o Programa Sua Nota Vale Dinheiro (2005) e a criação 

da Célula de Educação Fiscal na Secretaria da Fazenda-CEDUF (2007) deram mais 

efetividade às ações de educação fiscal na sociedade cearense, o que tem contribuído de 

forma significativa para o combate à sonegação e à evasão fiscal, o aumento da 

arrecadação do estado e o exercício da cidadania.   
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção abordará a metodologia da análise empírica com base nas 

denúncias de sonegação fiscal acolhidas pelo Sistema de Ouvidoria do Estado do Ceará 

e a arrecadação tributária.  

 A primeira subseção definirá a base de dados. Posteriormente, será 

apresentado os aspectos metodológicos, onde será feito um resumo da abordagem 

econométrica a ser utilizado. 

 

3.1  BASE DE DADOS 

 

As séries utilizadas no presente estudo possuem periodicidade mensal, sendo 

referentes ao período de janeiro de 2008 até outubro de 2014, totalizando 82 observações. 

O número de denúncias de sonegação fiscal foi obtido em resposta à solicitação dos 

mesmos para a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral. Os dados da arrecadação 

tributária do Estado do Ceará estão disponíveis em plataforma online. O valor da 

arrecadação está a preços constantes de outubro de 2014 e o deflator utilizado foi o IPCA. 

Diante dos dados referentes às manifestações do tipo denúncia buscou-se 

analisar as denúncias anônimas ou identificadas sobre sonegação fiscal de diversas 

naturezas como: negar-se ou deixar de emitir nota fiscal ou fornecê-la em desacordo com 

a legislação (fraude por meio de falsidade, Art. 1, V da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 

1990). Tais tipos de fraude correspondem a 95% dos casos de denúncia, enquanto os 

outros 5% correspondem a crimes como elaborar, emitir, distribuir, fornecer e utilizar 

documento que saiba ou deva saber falso ou inexato (Art. 1, IV da referida Lei). 

O presente trabalho considerou na série arrecadação tributária mensal as 

arrecadações relativas ao Imposto sobre Operações referentes à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação (ICMS), Imposto sobre Propriedade de Veículos (IPVA) e Imposto de 

Transmissão de Imóveis (ITCD) do Estado do Ceará. Já a série de denúncias de sonegação 

fiscal foi definida de acordo com o número mensal de denúncias de sonegação fiscal 

recebidas pela ouvidoria setorial da SEFAZ. 

 

Logo, as séries utilizadas neste estudo são descritas a seguir: 

arrecadação = Valor (em reais) mensal arrecadado pelo ICMS, ITCD e IPVA; 



26 
  

 

denúncias = Número mensal de denúncias de sonegação fiscal recebidas pela ouvidoria 

da SEFAZ; 

A Tabela 1 apresenta o nível de arrecadação tributária e de denúncias de 

sonegação fiscal do Estado do Ceará, dentre o período de janeiro 2008 a outubro de 2014. 

 

Tabela 1: Arrecadação tributária (R$ milhões) e denúncias de sonegação fiscal. 
Ano Arrecadação tributária (R$ milhões) Denúncias de sonegação/evasão 

2008 7070,469994 9 
2009 7365,236297 54 
2010 8375,008911 29 

2011 8740,002493 191 
2012 9338,563734 191 
2013 10041,69431 227 

 2014* 8506,466949 240 

Fonte: SEFAZ-CE. Elaborada pela autora 
Nota: *Até outubro de 2014.   

 

A Figura 1 apresenta o comportamento da série mensal da arrecadação 

tributária no período de janeiro de 2008 a outubro de 2014. Percebe-se uma tendência de 

expansão no nível de arrecadação durante o período amostral. 

 

Figura 1: Trajetória temporal da Arrecadação tributária  

 
Fonte: SEFAZ-CE. Elaboração do autor. 
 

A Figura 2 traz informações sobre a evolução do número de denúncias de 

sonegação fiscal durante o período da amostra. 

 

Figura 2: Trajetória Temporal do Número de denúncias de sonegação fiscal 
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Fonte: SEFAZ-CE. Elaboração do autor. 

 

Conforme pode ser observado, há uma tendência de expansão no número de 

denúncias de sonegação fiscal dentre o período amostral. Nota-se, também, um maior 

quantitativo de manifestações do tipo denúncias de sonegação fiscal a partir do ano de 

2011, esse movimento justifica-se pelo advento do marco regulatório das Ouvidorias 

Públicas, com ênfase na legislação e regulamentos específicos e eficientes, para promover 

a articulação entre a sociedade e as ações governamentais em consonância com a politica 

de ouvidoria do Estado. Dentre as diretrizes estabelecidas está o prazo de 15 dias para 

apuração e respostas das manifestações disposto no Decreto Estadual n 30.474, de 29 de 

março de 2011.  

 

3.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem econométrica utilizada para avaliar a existência de um impacto 

das denúncias relativas à sonegação fiscal na arrecadação tributária do Estado do Ceará 

será feita com base na metodologia dos Vetores Auto-Regressivos (VAR) e no modelo 

de correção de erros (VEC). 

As trajetórias das séries apresentadas nas figuras 1 e 2 indicam a possível 

existência de uma tendência estocástica, justificando, assim, a utilização de testes de raiz 

unitária para averiguar a ordem de integração das variáveis. Para identificar a ordem de 

integração das variáveis serão utilizados os testes Augmented Dickey–Fuller (ADF) e 

Kwiatkowski-Phillips Schmidt Shin (KPSS). 
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Verificado que ambas as variáveis seguem um processo de integração I(1) 

estima-se o VAR para, a partir daí, proceder com a identificação das relações de longo 

prazo - o teste realizado para averiguar tais relações será o procedimento desenvolvido 

por Johansen e Juselius (1990). Finalmente, constatado que os erros estimados da equação 

são estacionários aplicaremos o modelo de correção de erros (VEC).  

 

3.2.1 Teste de Raiz Unitária ADF e KPSS 

  

Conforme destaca Gujarati (2011), uma série temporal é estacionária se sua 

média e variância forem constantes ao longo do tempo e o valor da covariância entre os 

dois períodos de tempo depender apenas da distância, do intervalo ou da defasagem entre 

os dois períodos e não do tempo real ao qual a covariância é computada. 

 A primeira etapa do trabalho constituiu em verificar se a série temporal é 

estacionária, ou seja, se não apresenta tendência ou sazonalidade. Para isso, é necessária 

a realização dos testes de raiz unitária. 

 O conceito de que uma variável é estacionária significa que uma série se 

desenvolve no tempo aleatoriamente em torno de uma média constante. A ausência de 

estacionariedade ou a não estacionariedade constitui, portanto, uma violação desse 

pressuposto. Ao não levar em conta a existência de raiz unitária em uma série temporal, 

tem-se, em consequência, a possibilidade de obter resultados (equação e inferências) 

espúrios ou duvidosos (PINHEIRO, 2011). 

 Corriqueiramente, antes do procedimento de teste de raiz unitária, faz-se a 

inspeção visual do comportamento temporal das séries. A análise das Figuras 1 e 2, como 

já foi dito anteriormente, indica a provável presença de tendência estocástica nas 

variáveis, levando em direção a presença de não estacionariedade. 

O teste de raiz unitária de Dickey-Fuller (DF) estima regressão do tipo 𝑌" 	=

	𝑝𝑌"&' 	+ 	𝑢𝑡. O coeficiente p estimado é dividido por seu erro padrão para calcular a 

estatística tau de Dickey–Fuller. O valor obtido é comparado com o valor tabelado de 

Dickey–Fuller para confirmar se a hipótese nula p= 1 é rejeitada, ou seja, se é estacionária. 

Para verificar a ordem de integração das séries individualmente, ao utilizar a 

metodologia VAR, deve-se observar a estacionariedade das séries. Para isso, 

executaremos dois testes de raiz unitária: o teste de Augmented Dickey–Fuller (ADF), e 

o teste de Kwiatkowski-Phillips Schmidt Shin (KPSS), o qual surgiu como uma forma de 

se diminuir a incerteza decorrente do baixo poder do teste ADF. Segundo seu proponente, 
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o teste de KPSS é uma forma de complementar a análise dos testes de raiz unitária 

tradicionais. 

 

3.2.2 Vetores Auto-Regressivos (VAR) 

 

Além de examinar relações lineares entre o valor de uma dada variável, seus 

valores defasados, e os valores das demais variáveis da amostra, o modelo VAR permite 

examinar, também, o impacto dinâmico das perturbações aleatórias sobre o sistema de 

variáveis, o que o torna particularmente útil e eficiente na previsão do comportamento 

futuro de séries inter-relacionadas (CAIADO, 2002). 

Escrevendo o modelo VAR em notação matricial: 

 

𝑌" = 𝛼 + 𝜃'𝑌"&' + 𝜃-𝑌"&- + ⋯+ 𝜃/𝑌"&/ +	𝜀" (1) 

 

onde 𝑌": vetor (𝑛𝑥1) auto-regressivo de ordem p; α : vetor (𝑛𝑥1) de interceptos; 𝜃6: 

matriz de parâmetros de ordem (nxn); 𝜀"~𝑁(0, Ω). 

 

3.2.2.1 Análise da decomposição da variância do erro de previsão. 

 

A decomposição de variância do erro de previsão é um instrumento utilizado 

para descrever a dinâmica do sistema na abordagem VAR. Através desse método, torna-

se possível mensurar a proporção da variação total do erro de previsão de uma variável 

que é produzida devido a cada choque individual nas 𝑘 variáveis componentes do modelo; 

ou seja, tem a capacidade de mostrar a fração da variância do erro projetado para cada 

valor, que resulta do efeito das próprias inovações, e aquelas que provêm de inovações 

da outra variável e avaliam o poder de explicação de cada variável em intervalos mensais 

de tempo. 

 

3.3 Vetor de Correção de Erros (VEC) 

 

A condição necessária para que os estimadores obtidos possuam propriedades 

desejáveis é que as variáveis do VAR sejam estacionárias. Caso contrário, a existência de 

raízes unitárias deve ser levada em consideração. O VEC lida com o problema de raiz 

unitária, ao fazer as estimações com as variáveis em diferenças.  
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Johnston & Dinardo (1997) expressam que, quando as variáveis no modelo 

VAR são integradas de primeira ordem ou mais, elas estão sujeitas às inconsistências de 

regressões, considerando que as variáveis são não estacionárias. 

 

3.3.1 Teste de Cointegração de Johansen e Juselius 

 

Para verificar o relacionamento de longo prazo entre as variáveis estudadas, 

optou-se pelo teste de Johansen e Juselius (1990). Segundo Vahid e Engle (1993), 

Cointegração refere-se à combinação linear que torna estacionária um conjunto de 

variáveis estocásticas, implicando que as variáveis apresentam uma relação de equilíbrio 

de longo prazo. 

A metodologia para realizar o teste de cointegração, proposto por Johansen e 

Juselius (1990) baseia-se em uma versão reparametrizada de um modelo VAR com p 

defasagens para termos de um modelo de correção de erros (VEC). 

Logo, reescrevendo a equação (1) na forma de um Vetor de Correção de Erros 

(VEC):  

 

∆𝑌" = Π𝑌"&' + Γ'Δ𝑌"&' + ⋯+ Γ/&'Δ𝑌"&/A' + 𝜀" (2) 

 

onde, ∆𝑌" = 𝑌" − 𝑌"&',  Π = ∑ 𝜃6
/
6E'  e ΓF = ∑ 𝜃6

/
6EFA' , 𝑗 = 1,… , 𝑝 − 1. A questão crucial 

para cointegração concerne no rank da matriz ΠIJI. Se o rank da matriz é zero, cada 

elemento de Π deve ser zero, e a equação (3) seria equivalente a um VAR de n-variáveis 

em 1ª diferença. Já em outro extremo, suponha que Π possui rank cheio, a solução de 

longo prazo para a equação (3) seria dada por n equações independentes. Assim as n 

variáveis contidas no vetor 𝑌" deveriam ser estacionárias. Já no caso intermediário, no 

qual o rank de Π é igual a 𝑟, 0 < 𝑟 < 𝑛, existem  𝑟 equações independentes. 

Suponha que o rank da matriz Π seja 𝑟 e que ela possa ser expressa como o 

produto 𝛼′𝛽 com 𝛼 e 𝛽 sendo ambas matrizes (𝑛𝑥𝑟) de rank 𝑟 tal que Π = 𝛼′𝛽 , em que 

𝛽 é o parâmetro do ajuste de velocidade ao equilíbrio de longo prazo e 𝛼 representa o 

espaço de cointegração. Esta representação é chamada VEC e nela estão presentes 𝑟 

vetores de cointegração. 

Para a determinação do número dos vetores de cointegração, pode-se utilizar dois 

testes desenvolvidos por Johansen e Juselius (1990), denominados de estatística do traço 

(𝜆"QRçT) e do máximo auto-valor (𝜆URJ). 
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 A estatística do Traço (𝜆"QRçT) indica como hipótese nula (𝐻W: 𝜆 = 0, 𝑖 =

𝑟 + 1, . . , 𝑛) a presença de no máximo 𝑟	vetores de cointegração, sendo representada 

matematicamente como:  

[𝜆"QRçT\ = −𝑇 ^ ln	(1 − 𝜆a6)
I

6EQA'

 
(3) 

 

Já o teste do máximo autovalor (𝜆URJ) possui as seguintes hipóteses: 𝐻W: o 

número de vetores de cointegração é igual a r; 𝐻': o número de vetores de cointegração 

é igual r+1, sendo representada matematicamente por: 

(𝜆URJ) = −𝑇 ^ ln	(1 − 𝜆aQA6)
I

6EQA'

 
(4) 

 

onde 𝜆a6 são as raízes características obtidas da matriz, que representa os vetores de 

correção de erros  (para detalhes, ver Enders, 1995), e 𝑇 corresponde ao número de 

observações. 

Se os valores calculados em ambas as estatísticas forem maiores que os valores 

críticos, rejeita-se a hipótese nula de não cointegração. 
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4 RESULTADOS  

 

Nesta seção, serão relatados os resultados dos testes de raiz unitária e de 

cointegração, bem como a estimação do modelo de correção de erros (VEC) e a análise 

da decomposição da variância. 

 

4.1 Teste de estacionariedade 
 
Para determinar a ordem de integração das séries de sonegação/evasão fiscal 

e arrecadação tributária, ambas em nível, foram aplicados os testes de raiz unitária ADF 

e KPSS. Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que, segundo o teste ADF, não 

pode-se rejeitar a hipótese nula de existir raiz unitária nas séries em nível, ao nível de 

significância de 1%, enquanto o teste  KPSS rejeita a hipótese nula de estacionariedade, 

ao nível de significância de 1%. Logo, ambos os resultados indicam existir a presença de 

raiz unitária. Ou seja, não estacionarias em nível.   

 

Tabela 2: Teste de Raiz Unitária com as séries em nível 
ADF 

Série 
Termos 

determinísticos 
Estatística 

do teste 
Lag* 

Valores críticos 
Rejeita a Hipótese 

nula (Raiz Unitária) 

1% 5% 1% 5% 

Denúncias 
(em nível) 

Constante -2,56 0 -3,51 -2,89 Não Não 

Arrecadação 
tributária 
(em nível) 

Constante -0,48 11 -3,52 -2,90 Não Não 

KPSS 

Série 
Termos 

determinísticos 
Estatística 

do teste 
Lag 

Valores críticos 
Rejeita a Hipótese 

nula (Estacionário) 

1% 5% 1% 5% 

Denúncias 
(em nível) 

Constante 1,10 6 0,739 0,463 Sim Sim 

Arrecadação 
tributária 

(em nível) 

Constante 1,16 6 0,739 0,463 Sim Sim 

Fonte: Elaboração Própria. 
Nota: * O lag do teste ADF foi definido pelo critério de Schwarz. 
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Confirmada a existência de raiz unitária das séries em nível, a etapa seguinte 

para determinar a ordem de integração das variáveis é avaliar a hipótese de que as 

variáveis sejam estacionárias em 1ª diferença.  

De acordo com a Tabela 3, ambos os testes demonstram que as variáveis são 

estacionárias em 1ª diferença, a um nível de significância de 5%, ou seja, seguem um 

processo integrado de ordem 1, I(1). 

 

Tabela 3 – Teste de Raiz Unitária com as séries em primeira diferença 
 

ADF 

Série Termos 
determinísticos 

Estatística 
do teste Lag* 

Valores críticos Rejeita a Hipótese 
nula (Raiz Unitária) 

1% 5% 1% 5% 
Denúncias                     

(1ª diferença) Constante -7,81 2 -3,53 -2,50 Sim Sim 

Arrecadação 
tributária                       

(1ª diferença) 
Constante -4,50 11 -3,53 -2,50 Sim Sim 

KPSS 

Série Termos 
determinísticos 

Estatística 
do teste Lag 

Valores críticos Rejeita a Hipótese 
nula (Estacionário) 

1% 5% 1% 5% 
Denúncias                     

(1ª diferença) Constante 0,39 63 0,74 0,46 Não Não 

Arrecadação 
tributária                       

(1ª diferença) 
Constante 0,09 8 0,74 0,46 Não Não 

Fonte: Elaboração Própia. 
Nota:* O lag do teste ADF foi definido pelo critério de Schwarz. 

 

4.2 Teste de cointegração de Johansen 

 

Visto que o procedimento de Johansen e Juselius (1990) é baseado em um 

modelo VAR, um dos requisitos básicos para sua estimação é a definição do número de 

defasagens das variáveis a serem incluídos no modelo. Com a finalidade, então, de 

determinar a ordem de defasagem (p) do modelo VAR, foram adotados cinco critérios: 

Critério de informação de Akaike (AIC), Critério de Schwarz (SC), Critério de Hannan-

Quin (HQ), Critério de erro de previsão final (FPE) e Critério da estatística de teste LR 

sequencial modificado (LR).  
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De acordo com os resultados relatados na Tabela 4, todos os critérios 

indicaram que o modelo deve possuir somente uma defasagem para as variáveis de 

denúncias de sonegação/evasão fiscal e arrecadação tributária, sendo esse o valor 

considerado nas demais etapas do teste de cointegração.  

 

Tabela 4 – Definição da ordem de defasagem do modelo VAR. 
Defasagem LR FPE AIC SC HQ 

0 - 5.64e+17 46.54951 46.61178 46.57435 
1 138.9705* 8.88e+16* 44.70028*  44.88710* 44.77481* 
2 3.785962 9.36e+16 44.75352 45.06488 44.87773 

3 4.561959 9.75e+16 44.79354 45.22945 44.96743 
4 4.763240 1.01e+17 44.82837 45.38882 45.05194 
5 1.055110 1.11e+17 44.91973 45.60472 45.19298 

Fonte: Elaboração do autor. 
Nota: *Indica a ordem de defasagem selecionada pelo critério; LR – Estatística de teste LR sequencial 
modificado; FPE – Erro de previsão final; AIC – Critério de informação de Akaike; SC – Critério de 
informação de Schwarz; HQ – Critério de Informação de Hannan-Quinn.  
 
 

Uma vez determinado o número de defasagens do modelo VAR, foi realizado 

o teste de cointegração proposto por Johansen e Juselius (1990) para testar a existência 

de uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis da amostra. O modelo de 

cointegração foi determinado com constante no vetor de cointegração e tendência linear 

determinística nos dados. 

 

Tabela 5 – Teste de Cointegração: Denúncias de Sonegação/Evasão Fiscal e Arrecadação 

Tributária 
Hipótese 
Nula 

Estatística 
do Traço 

Valor 
Crítico 
(5%) 

Probabilidade Estatística 
do máximo 
auto-valor 

Valor 
Crítico 
(5%) 

Probabilidade 

r = 0 20.936* 15.495 0.007 18.898* 14.265 0.009 

r ≤ 1 2.038 3.841 0.153 2.038 3.841 0.153 

Fonte: Elaboração do autor 
Nota: Teste de cointegração aplicado às séries de denúncias de sonegação/evasão fiscal e arrecadação 
tributária durante o período de 2008.1 até 2014.9. O teste considera a presença de uma constante.  Os valores 
críticos foram obtidos em Johansen (1990). 
*denota rejeição da hipótese nula, a um nível de significância de 5%. 

                 

Conforme os resultados reportados na Tabela 5, a hipótese nula de que não 

existe nenhum vetor de cointegração foi rejeitada, ao nível de significância de 5% pela 

estatística do traço e do máximo auto-valor. Na sequência, foi verificado que a hipótese 
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de existir no máximo um vetor de cointegração (r ≤ 1) não pode ser rejeitada, ao nível de 

significância de 5%, pela estatística do traço e do máximo auto-valor. Dessa forma, 

determinamos que há uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as séries.  

Tomando como base o vetor de cointegração estimado pelo procedimento de 

Johansen e Juselius (1990), pode-se ainda escrever a relação de equilíbrio de longo prazo 

entre a série de Arrecadação Tributária do Estado do Ceará e a série de Denúncias de 

Sonegação Fiscal. Para isso, será estimado um Vetor de Correção de Erros (VEC), 

valendo-se do modelo VAR auxiliar, que foi utilizado para o teste de cointegração. O 

modelo de correção de erros tem por objetivo examinar como se corrigem eventuais erros 

do equilíbrio de longo prazo. 

 Harris (1995) aponta que a maior vantagem de escrever o sistema em termos 

de correção de erro é o fato de que são incorporadas informações tanto de curto quanto 

de longo prazo. Vale ressaltar que a relação de longo prazo verificada na equação (5), 

dado pelo vetor de cointegração, é utilizada como variável explicativa do termo de 

correção de erros. Os coeficientes que identificam as relações econômicas estão 

apresentados em nível. 

Com base nos resultados relatados na Equação (5), é possível afirmar que os 

sinais obtidos pelos parâmetros estão de acordo com as hipóteses iniciais.  O coeficiente 

da variável denúncias de sonegação fiscal apresentou-se com sinal positivo e significante, 

ao nível de 5%. Esse resultado corrobora com a hipótese de que o advento de regras mais 

claras e eficientes para promover a articulação entre a sociedade e as ações 

governamentais, em consonância com a política de ouvidoria do Estado do Ceará, tende 

a repercutir na forma de uma fiscalização mais rígida sobre o contribuinte, combatendo à 

sonegação e à evasão fiscal, aumentando, assim, o montante arrecadado pelo Estado a 

longo prazo. 

 

∆(𝐴𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎çã𝑜𝑡) = 590000000	+	11583034*∆(𝐷𝑒𝑛ú𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠) (5) 

 

4.3 ANÁLISE DAS DECOMPOSIÇÕES DAS VARIÂNCIAS DOS ERROS DE 

PREVISÃO  
 
Conforme já expressado anteriormente, a decomposição da variância do erro 

de previsão fornece informações a respeito das inter-relações entre as variáveis através 

da separação dos movimentos de uma variável em seus choques próprios e aqueles 

derivados de outras variáveis. Os resultados apresentam, em termos percentuais, qual o 
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efeito que um choque não antecipado sobre determinada variável tem sobre ela própria e 

sobre as demais variáveis pertencentes ao sistema (MARGARIDO et al., 2002).  

 

Tabela 7 – Decomposição da variância dos erros de previsão da série de Arrecadação 

Tributária 
Período 
(Mensal) 

Arrecadação Denúncias 

1 100.00 0.00 
6 79.25 20.75 

12 67.84 32.16 
18 63.10 36.90 
24 60.54 39.46 

Fonte: Elaboração do autor 

 

Examinando a Tabela 7, observa-se que da variação total do erro de previsão 

da série de arrecadação tributária, no primeiro mês, 100% são decorrentes de um choque 

na própria série de arrecadação tributária. Já, a partir do sexto mês a série de denúncias 

de sonegação/evasão fiscal explica 20,75% da variação total do erro de previsão da série 

de arrecadação tributária, chegando a ser responsável por 39,46% da variação total do 

erro de previsão no vigésimo quarto mês. 

 

Tabela 8 - Decomposição da variância dos erros de previsão da série de Denúncias de 

Sonegação/Evasão Fiscal 
Período 
(Mensal) 

Arrecadação Denúncias 

1 0.01 99.99 
6 18.42 81.58 
12 32.05 67.95 
18 37.84 62.16 
24 41.01 58.99 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O comportamento quanto à variação total do erro de previsão da série de 

denúncias de sonegação/evasão fiscal é similar à análise anterior. Inicialmente, durante o 

primeiro mês, conclui-se que 99,9% da variação total do erro de previsão da série de 

denúncias são explicadas por ela mês. Já no vigésimo quarto mês, a série de denúncias 
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foi responsável por 58,99% da variação total do erro de previsão da própria série, 

enquanto 41,01% ficaram a cargo da série de arrecadação tributária.  

Conclui-se das análises realizadas através da decomposição da variância que, 

apesar do comportamento similar, há uma influência levemente maior por parte da 

arrecadação tributária sobre a série de denúncias de sonegação/evasão fiscal. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar a existência de relações de curto 

e longo prazo entre as variáveis de arrecadação tributária e denúncias de sonegação fiscal 

no período de janeiro de 2008 até outubro de 2014 para o Estado do Ceará. Avaliando, 

assim, qual o impacto causado pela implantação da Ouvidoria Setorial da SEFAZ sobre 

o montante arrecadado pelo Estado.  

Para atingir o objetivo proposto, foram utilizados os testes de raiz unitária 

ADF e KPSS no intuito de analisar a estacionariedade das séries de tempo. Já o modelo 

de Vetor Auto-Regressivo (VAR) foi estimado visando empregar o procedimento de 

Johansen e Juselius (1990) para avaliar a possível presença de uma relação de equilíbrio 

de longo prazo entre as variáveis. Por final, constituiu-se também o modelo Auto-

Regressivo de Correção de Erros (VEC) para mensurar o grau de relacionamento de curto 

prazo entre as séries, bem como para analisar a decomposição da variância dos erros de 

previsão. 

Os resultados dos testes de raiz unitária supracitados sugeriram a existência 

de raiz unitária, indicando que ambas as variáveis seguem um processo integrado de 

ordem 1, I(1). A partir daí, o teste de Johansen e Juselius (1990), através da estatística do 

traço e do máximo auto-valor, apontou a existência de um vetor de cointegração, 

indicando existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. 

No que tange à relação causal de longo prazo entre as variáveis, verificou-se, 

através do vetor de cointegração, que existe uma relação significante, ao nível de 5%, 

entre as séries de arrecadação tributária e de denúncias de sonegação fiscal. Já o resultado 

da estimativa do VEC aferiu que essa relação de longo prazo entre as variáveis possui o 

sinal positivo. Ou seja, o aumento no número de denúncias tende a elevar a arrecadação 

tributária do estado no longo prazo.  

Esse resultado corrobora com a hipótese inicial da pesquisa de que a iniciativa 

de criação de um canal de atendimento ao público, tal qual a Ouvidoria Setorial da 

SEFAZ, em consonância com a implementação de políticas públicas no intuito de tornar 

as atividades das Ouvidorias Públicas mais eficientes, como o marco regulatório, por 

exemplo, tendem a combater a prática social de sonegação fiscal, repercutindo em um 

aumento do montante arrecadado pelo Estado do Ceará a longo prazo. 

A análise de decomposição da variância do erro de previsão relatou que os 

erros estimados da série de arrecadação tributária no vigésimo quarto mês são explicados 

em 60,54% por ela mesma, enquanto a variável de denúncias de sonegação/fiscal explicou 
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39,46%. Já em relação à série de denúncias de sonegação/fiscal, foi observado que a 

própria variável explica 58,99% da variação total do erro de previsão após vinte e quatro 

meses, ficando os 41,01% restantes explicados pela série de arrecadação tributária. 

Pelo todo exposto, ao evidenciar empiricamente a existência de um 

relacionamento de longo prazo entre o montante arrecadado tributariamente e o número 

de denúncias de sonegação fiscal efetuadas pela sociedade através da Ouvidoria Setorial 

da SEFAZ do Estado do Ceará, esse trabalho indica que a criação de meios que permitam 

um melhor relacionamento entre o cidadão e o Estado, como canais de atendimentos à 

sociedade, tendem a gerar efeitos positivos no combate à sonegação fiscal e, assim, no 

aumento da arrecadação tributária.  

Sugere-se, ainda, a realização de políticas públicas no sentido de estimular a 

educação fiscal da sociedade, visando à conscientização da sociedade quanto à 

necessidade de financiamento do Estado através da arrecadação de tributos, frisando o 

dever do cidadão contribuinte de pagá-los e o direito de acompanhar sua aplicação. 

Difundindo, assim, o entendimento da sociedade em relação à sua participação no 

combate à sonegação fiscal. 
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