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RESUMO 

 

Objetivo: Mensurar as políticas de combate à sonegação adotadas pela União, estados, Distrito 

Federal e municípios, cuja métrica foi construída a partir das políticas públicas mais relevantes 

destinadas a reduzir a sonegação, servindo como baliza para avaliar o que os entes estão a fazer 

a respeito do tema. Assim, a identificação das causas que mais influenciam a sonegação no 

Brasil foi relevante para traçar um paralelo com as políticas públicas que atenuaram seus efeitos 

nocivos, as quais serviram de paradigma para analisar se as mesmas são adotadas pelos 

respectivos entes.  

Metodologia: A maior parte da pesquisa realizada no presente trabalho é qualitativa, cuja forma 

de abordagem do problema foi essencialmente teórica, precipuamente pela exploração 

bibliográfica e dados resultantes de outros estudos qualitativos e quantitativos. Portanto, nessa 

primeira parte, o trabalho não dependeu de técnicas de empirismo, mas de exploração 

documental. Logo, por meio de uma análise das causas da sonegação, criou-se uma métrica 

destinada a mensurar o combate à sonegação por meio de um indicador englobando as melhores 

práticas, com ênfase nas políticas que reduzam a sonegação. Para validação dessa métrica, 

indicador e seus construtos, foi realizada uma análise quantitativa com verificação das respostas 

coletadas dirigidas a procuradores, consultores financeiros, servidores e auditores que atuam na 

área da gestão tributária de 55 entes, sendo 39 municípios e 16 estados das cinco regiões do 

Brasil. Portanto, utilizou-se um método misto, tanto qualitativo quanto quantitativo, em que o 

último serviu para validação da métrica. 

Resultados: A identificação das principais causas que influenciam a sonegação no Brasil, como 

forma de elucidar o problema e ajudar a mapear as políticas responsáveis por reduzir os 

impactos da sonegação. Como consequência, a criação de um indicador de combate à 

sonegação, que serviu como uma métrica para avaliação das políticas públicas dos entes 

federados em relação ao tema. 

Limitações: Trata-se de uma pesquisa inicial, que poderá ter futuros desdobramentos, ante o 

fomento do debate de relevante tema, almejando sempre seu aprimoramento. O escopo não é 

ser exaustivo nas causas da sonegação no Brasil, dada a brevidade de tempo do estudo, 

escolhendo somente as principais, reiteradamente tratadas nas pesquisas que serviram de base 

no referencial teórico. Já os estudos dos órgãos internacionais serviram de parâmetro para as 

melhores práticas, os quais, em geral, fazem um comparativo entre países. 

Contribuições práticas: Com a implantação de um indicador de combate à sonegação as 

políticas tributárias e ações para recuperação do crédito passam a ter maiores informações 



técnicas e estudos específicos, contribuindo para o acerto das políticas públicas necessárias na 

área e para planejar políticas preventivas que reduzam a sonegação. A nova prática ensejará 

uma diminuição do número de inscrições em dívida ativa, permitindo uma atuação estratégica 

nos ramos econômicos sonegadores, resultando em maior recuperabilidade dos créditos. 

Contribuições sociais: A iniciativa ajudaria, a um só tempo, reduzir as perdas fiscais, aumentar 

a arrecadação, fortalecer a imagem institucional dos entes e influir na racionalização do sistema 

tributário. A busca por melhorar o combate à sonegação, cujo indicador seria uma medida, 

também ajudará a enfrentar a concorrência desleal e seus efeitos deletérios no mercado, 

favorecendo a cultura do bom pagador em detrimento do sonegador. Além do que, com o 

aumento potencial da arrecadação, a sociedade poderá ter mais e melhores serviços prestados 

por parte do Estado, ou até mesmo a diminuição da carga tributária. 

Palavras-chaves: sonegação; combate à sonegação; tributação; indicador; políticas públicas. 

Categoria: Dissertação de Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Purpose: Measure the policies to combat tax evasion adopted by the Union, states, federal 

district and municipalities, whose metrics were built from the most relevant public policies 

aimed at reducing tax evasion, serving as a guideline to assess what entities are doing about the 

topic. Thus, the identification of the causes that most influence tax evasion in Brazil was 

relevant to draw a parallel with public policies that mitigated their harmful effects, which served 

as a paradigm to analyze whether they are adopted by the respective entities. 

Design/Methodology: Most of the research carried out in the present work is qualitative, whose 

approach to the problem was essentially theoretical, mainly through bibliographic exploration 

and data resulting from other qualitative and quantitative studies. Therefore, in this first part, 

the work did not depend on empiricism techniques, but on documentary exploration. Therefore, 

through an analysis of the causes of tax evasion, it created a metric designed to measure the 

fight against tax evasion, through an indicator, encompassing the best practices, with emphasis 

on policies that reduce tax evasion. To validate this metric, indicator and its constructs, a 

quantitative analysis was carried out, verifying the responses collected addressed to attorneys, 

financial consultants, civil servants and auditors who work in the tax management area of 55 

entities, of which 39 are municipalities and 16 states, from five regions of Brazil. Therefore, a 

mixed method, qualitative and quantitative, was used, in which the latter served to validate the 

metric.  

Findings: The identification of the main causes that influence tax evasion in Brazil, as a way 

of elucidating the problem, and helping to map the policies responsible for reducing tax evasion 

impacts. As a consequence, the creation of an indicator to combat tax evasion, which served as 

a metric for evaluating the public policies of federated entities in relation to the theme. 

Research limitations: This is an initial research, which may have future developments, given 

the encouragement of the debate on a relevant topic, always aiming at its improvement. The 

scope is not to be exhaustive in the causes of tax evasion in Brazil, given the short time of the 

study, choosing only the main ones, repeatedly addressed in the researches that served as the 

basis for the theoretical framework. Studies by international bodies will serve as a parameter 

for best practices, which, in general, make a comparison between countries. 

Practical implications: With the implementation of an indicator to combat tax evasion, tax 

policies and actions to recover credit now have more technical information and specific studies, 

contributing to the correctness of the necessary public policies in the area and to planning 

preventive policies that reduce tax evasion. The new practice will lead to a decrease in the 



number of inscriptions in active debt, allowing for a strategic performance in the economic 

evading branches, resulting in greater recoverability of credits. 

Social implications: The initiative would help, at the same time, reduce tax losses, increase tax 

collection, strengthen the institutional image of entities and influence the rationalization of the 

tax system. The quest to improve the fight against tax evasion, whose indicator would be a 

measure, will also help to face unfair competition and its deleterious effects on the market, 

favoring the culture of the good payer over the tax evader. In addition, with the potential 

increase in tax collection, society may have more and better services provided by the State, or 

even a reduction in the tax burden. 

Keywords: evasion; combating tax evasion; taxation; indicator; public policy. 

Paper category: Masters dissertation. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO CONTEXTO 

 

Com um índice alcançando patamares de 32,43% do Produto Interno Bruto (PIB), 

segundo estudos da Receita Federal do Brasil (RFB, 2018), a alta carga tributária existente no 

Brasil e a ineficiência da prestação dos serviços incumbidos ao Estado acabam por 

desqualificar, perante a população, a verdadeira natureza da tributação, que é ser um 

instrumento para a concretização dos objetivos e atividades tendentes a realizar o bem comum, 

consubstanciado pelas obrigações do Estado perante a sociedade. 

Logo, em um Estado com a tributação alta e a contraprestação do serviço estatal baixa, 

na visão do cidadão, há uma tendência a interpretar a tributação como algo nocivo. Tipke e 

Yamashita (2012) dissertam a respeito do exemplo que o Estado deve dar em relação à 

tributação e aos seus gastos para que o cidadão se sinta obrigado perante ele, fulcrado em uma 

relação de reciprocidade, sob pena do aumento da sonegação, em razão da descrença inevitável 

na função estatal. 

Para comprovar a assertiva basta verificar os índices que mensuram a satisfação e 

condição de vida da população. Seria razoável admitir que havendo uma alta carga tributária o 

retorno de serviços por parte do Estado seria, da mesma forma, grande. Todavia, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), publicado pelo Programa das Nações Unidas para 

desenvolvimento (PNUD, 2018), demonstra exatamente o contrário, com o Brasil ocupando a 

79ª posição de um total de 187 países, ficando atrás do Uruguai, Chile, entre outros, Estados 

que possuem carga tributária menor. 

Diante do quadro traçado tornou-se socialmente comum reproduzir que a sonegação 

“faz parte do jogo”, não havendo uma repressão social da conduta de evadir o pagamento do 

tributo. Sendo certo que essa lógica é nefasta para com os mais pobres, tendo em vista a 

regressividade do nosso sistema, em que a tributação é essencialmente sobre o consumo, 

incidindo proporcionalmente em índices maiores sobre aqueles detentores de menor renda.  

No Brasil quem ganha até dois salários-mínimos paga 54% dos seus rendimentos em 

tributos, mas quem ganha acima de 30 salários paga 29%, conforme atestam estudos do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2009). Os dados continuam atuais, seja porque não 

houve alterações do contexto social, quanto pela conclusão de estudo recente, produzido pela 
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Oxfam (2017) que, ao fazer um comparativo entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, 

constatou que a parcela mais pobre da população paga 32% do que recebe em tributos, enquanto 

os mais ricos pagam apenas 21%. (OXFAM, 2017). 

Acresce-se a elevada sonegação, que segundo publicação do Sindicato Nacional dos 

Procuradores da Fazenda Nacional (SINPROFAZ, 2019), nominada “Sonegação no Brasil – 

Uma Estimativa do Desvio da Arrecadação”, alcança mais de 27,5% da arrecadação do país. 

Nesse pormenor, tendo como fundamento o fato de que o Ordenamento Jurídico 

Brasileiro incumbiu à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a arrecadação dos 

tributos e demais receitas, não pagas e inscritas em dívida ativa da União, além de representar 

a União nas causas de natureza fiscal, é fulcral que o órgão estude e sugestione mecanismos 

para alterar a realidade existente, intervindo na política do setor. 

Com base no contexto relatado discorre-se sobre a sonegação, um dos graves problemas 

que afetam o país, apesar da falta de consciência da população a seu respeito. A título 

comparativo, a corrupção tem um custo médio anual entre R$ 79 bilhões a R$ 137 bilhões 

segundo a Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) (2010), enquanto a 

sonegação representa perdas de R$ 710,5 bilhões. (SINPROFAZ, 2019). De acordo com a 

Confederação Nacional das Indústrias (CNI) (2016), para a população, a corrupção alcançou o 

1° lugar no ranking dos principais problemas do país e em 3° lugar, combater a corrupção, no 

ranking das prioridades. Ou seja, mesmo que a sonegação provoque perdas bem maiores do que 

a corrupção, a população ainda não percebeu essa conduta como tão nociva. Para se ter uma 

noção do problema, Thomas (2015) constatou que os cidadãos não consideram a sonegação tão 

grave quanto o roubo. O motivo da discrepância perceptiva será tratado no decorrer do texto. 

Ao descortinar sobre a realidade da sonegação constatam-se as injustiças provocadas 

pelo sistema tributário brasileiro, afetando, inclusive, a percepção negativa do cidadão sobre o 

Estado. As justificativas diagnosticadas pelos estudos sobre os fatores determinantes para que 

o contribuinte pratique a sonegação são bem variadas. A avaliação do binômio entre o que se 

paga de tributo e o Estado presta de serviços, somado à capacidade de fiscalização e 

punibilidade deste último, estão entre as mais relevantes. 

 

1.2 PROBLEMATIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

O combate à sonegação no Brasil é visto como frouxo. (PLUTARCO, 2012; 

SINPROFAZ, 2013; UTSUMI, 2014). Por outro lado, utilizando-se de uma visão utilitarista, 
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vale a pena correr o risco de ser atuado pela sonegação ante a economia gerada com tal prática, 

provocando uma sensação de economicidade. (PLUTARCO, 2012).  

Hoje falta informação, coordenação e integração de práticas destinadas a coibir a 

sonegação, razão pela qual identificar as principais causas que a provocam é uma forma para 

encontrar soluções que fortaleçam o combate à sonegação. Portanto, tendo como finalidade 

identificar as melhores práticas para combater a sonegação, bem como possibilitando trabalhar 

soluções para mudar a política tributária do setor e aperfeiçoar a recuperação do crédito no 

segmento, sugere-se pesquisar uma forma de medir o combate à sonegação. A iniciativa teria o 

objetivo de, a um só tempo, reduzir as perdas fiscais, aumentar a arrecadação, fortalecer a 

imagem institucional dos entes e influir na racionalização do sistema tributário. 

A criação de uma métrica para avaliação de uma política pública, no caso o combate à 

sonegação, além de ser uma abordagem inovadora, seria um relevante mecanismo de gestão. 

Até porque a avaliação das políticas públicas brasileiras ainda se mostra incipiente. (COTTA, 

2001; GARCIA, 2001; MOKATE, 2002; FARIA, 2005). Para ilustrar essa conclusão reporta-

se a uma frase de João Carlos Ferraz, economista e ex-Diretor do Banco Nacional de 

Desenvolvimento (BNDES): “Somos muito bons em analisar, bons em propor, péssimos em 

implementação e uma nulidade na avaliação”. (GUERREIRO, 2012, p. 216). 

 

1.3 PROBLEMA FOCAL DA PESQUISA 

 

É possível mensurar os esforços de combate à sonegação no âmbito dos entes federados 

do país? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo principal: Identificar as principais causas da sonegação no contexto brasileiro 

das últimas duas décadas e os mecanismos voltados para combatê-las, com a finalidade de criar 

um indicador de combate à sonegação, que servirá como balizador para mensurar e fazer uma 

análise conformativa com as políticas adotadas nos entes federativos. 

Objetivos secundários: 1) explorar a realidade econômica, social e política como 

intervenientes na sonegação; 2) analisar as justificavas teóricas que embasam os propósitos para 
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mensurar a política de combate à sonegação; e 3) descrever as principais causas da sonegação 

no Brasil. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Com a possibilidade de mensurar o combate à sonegação as políticas tributárias e ações 

para recuperação do crédito passariam a ter estudos específicos, contribuindo para o acerto das 

políticas públicas necessárias na área. Conforme pensamento exteriorizado por Keyifli (2019), 

ao tratar da sonegação como um deficit tributário, olhando por uma perspectiva da necessidade 

de se arrecadar tudo aquilo previsto, além de estimar o percentual não arrecadado, com o 

objetivo de pensar em políticas que diminuam a inconformidade tributária, que consiste na 

decisão do cidadão de não agir conforme determina a legislação fiscal. 

 A mensuração do combate à sonegação propiciará maiores informações técnicas ao 

Estado para atuar na economia e na política tributária, contribuindo para ações eficientes que 

permitam planejar políticas preventivas que minorem a sonegação. 

 A atuação preventiva proporcionará um efeito pedagógico, pois evidenciará uma maior 

fiscalização dos sonegadores, o que ensejará uma diminuição do número de inscrições em 

dívida ativa, permitindo uma atuação estratégica nos ramos econômicos sonegadores, 

resultando em maior recuperabilidade dos créditos. 

 A melhoria do combate à sonegação evidenciada com essa proposta também ajudará a 

enfrentar a concorrência desleal e seus efeitos deletérios no mercado, favorecendo a cultura do 

bom pagador em detrimento do sonegador. Além disso, com o aumento potencial da 

arrecadação, a sociedade poderá ter mais e melhores serviços prestados por parte do Estado, ou 

até mesmo a diminuição da carga tributária. 

 A mensuração do combate à sonegação fomentará uma comparação das políticas 

adotadas pelos entes, estimulando um processo de aprendizagem política, em que as práticas 

relevantes passam a ser boas referências para outras gestões, objetivando sempre acrescer 

melhorias (BENNETT & HOWLETT, 1992), resultando na difusão de políticas, em que as 

inovações se espalham entre os governos, conforme esclarecem Shipan e Volden (2008). 

 



17 

 

 

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Após a contextualização, problematização, apresentação dos objetivos e das 

justificativas passou-se ao referencial teórico, em que se discorreu sobre os relevantes trabalhos 

a respeito do tema, servindo como ponto de partida para identificar as causas da sonegação. 

Em seguida explicou-se sobre a metodologia utilizada no trabalho, de caráter misto, mas 

predominantemente qualitativo, em que a análise quantitativa serviu como método 

confirmatório.  

A partir do relato das causas que mais influenciam a sonegação no Brasil traçou-se um 

paralelo com as políticas públicas que atenuaram seus efeitos nocivos, as quais serviram de 

paradigma para analisar se elas são adotadas pelos respectivos entes federativos. Assim, para a 

mensuração do combate à sonegação, levou-se em conta algumas políticas públicas destinadas 

a reduzir a sonegação, servindo como baliza para avaliar o que os entes estão a fazer a respeito 

do tema. 

Por fim, construiu-se o indicador de combate à sonegação, validado por meio da análise 

fatorial confirmatória, tomando como referência as respostas ao questionário aplicado. Na 

sequência, traçam-se as considerações finais a respeito dos resultados acerca deste trabalho, 

além de sua continuidade e desdobramentos. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO, TRIBUTAÇÃO E SONEGAÇÃO 

 

 A história da tributação tem início no momento em o Estado percebe a necessidade de 

arrecadar recursos para financiar suas atividades. É bem verdade que nos primórdios do 

surgimento do Estado, principalmente na época do Estado Feudal, grande parte de sua receita 

advinha da exploração de seus bens, correspondendo desde a cobrança de aluguel da terra, 

participação nas colheitas, até o comércio de metais e minerais, o que a doutrina moderna 

classifica como receita originária. 

Apesar da existência do registro de cobranças de tributos aduaneiros e sobre a venda de 

produtos já na Roma antiga, estes não eram ainda a base maior da receita do Estado. Até porque 

a tributação oriunda do Poder Impositivo do Estado, conhecida como receita derivada, era 

exercida preferencialmente sobre os povos conquistados. “O tributo era uma imposição dos 

vencedores sobre os vencidos. As guerras de conquistas visavam a arrecadar, para a nação 

vencedora, recursos que eram retirados dos vencidos” (NICACIO, 1999, p. 95). 

 A sistemática adotada ajudava a pacificar o povo do Estado conquistador, já que sempre 

haveria alguém para pagar a conta das necessidades gerais, principalmente do numeroso 

exército. Porém, o modelo não perdurou eternamente, chegando ao seu esgotamento com o fim 

do Império Romano. 

O surgimento do Estado Absolutista, representado pelas Monarquias Europeias, impõe 

maiores gastos com a realeza e sua corte, passando a exigir cada vez mais esforços da sociedade, 

que agora arcava compulsoriamente e diretamente com tributos para sustentação do regime. Em 

pouco tempo a situação se tornou insustentável como, por exemplo, na Inglaterra, quando o Rei 

João Sem Terra começa a aumentar a tributação sem antes comunicar aos senhores Feudais 

(Barões Ingleses), concomitante a um processo de perda de terras anteriormente conquistadas 

(notadamente o norte da França). Logo instaura-se uma rebelião comandada pelos senhores 

Feudais. Eles invadem Londres e forçam o Rei a assinar a Magna Carta (1215), um documento 

precursor das Constituições contemporâneas que determina limitações às arbitrariedades da 

Monarquia, trazendo conceitos importantes de defesa dos direitos individuais em detrimento do 

Poder Estatal. Entre suas disposições exige-se que os novos tributos sejam antes aprovados por 

um Conselho de Barões. 
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Entretanto não se trata do único exemplo da história em que uma Revolução se inicia 

por causa da tributação. A Revolução Francesa (1789) começou (é óbvio que houve influência 

de outros fatores, mas foi o fato político determinante) após o Rei Luís XVI tentar cobrar tributo 

da igreja e da nobreza, que se recusaram a aceitar, provocando uma cobrança maior sobre os 

burgueses, o que fez eclodir o movimento revolucionário. 

Na história do Brasil, de igual modo, há registros de Revoluções que eclodiram em 

virtude do abuso do poder de tributar, entre elas a Inconfidência Mineira (1789), que defendia 

a separação da Coroa Portuguesa tendo em vista o aumento exorbitante da derrama pela 

metrópole. 

A história comprova que a tributação demanda limitações sob pena de se tornar 

injustificável e gerar um processo de revolta dos cidadãos, cujo ideal foi incorporado com o 

advento do Estado Fiscal, influenciando a tributação a assumir uma nova roupagem.  

 Considerando as atribuições inerentes ao Estado, precipuamente as atividades destinadas 

a satisfazer o interesse coletivo, constata-se que não basta haver recursos para execução das 

suas competências. É fundamental legitimar a atividade Fiscal do Estado, afinal ele se destina 

a atender o bem comum e preservar a paz, as quais são necessidades públicas, devendo seus 

gastos serem suportados por todos. 

 Inobstante, as necessidades públicas parecem ser inesgotáveis, razão pela qual é 

fundamental haver um equilíbrio entre as vontades, captação de recursos e a sua destinação, o 

que exige uma boa gestão.  

 O resultado da soma desses interesses contribuiu para que a atividade financeira do 

Estado moderno estivesse atrelada à necessidade de captar, gerir e executar os recursos 

públicos, objetivando concretizar os interesses da sociedade. Na efetivação dessa atribuição há 

que se constituir um Sistema Tributário, que disciplinará as competências tributárias, os 

princípios específicos da Ordem Tributária, as limitações ao Poder de Tributar e as garantias 

do contribuinte, para assim viabilizar a tributação. 

 A arrecadação de recursos por parte do Estado não se esgota em si, sendo um instrumento 

para a concretização de suas finalidades. Ao mesmo tempo, como já descrito, a tarefa de 

arrecadação não é sempre bem vista pela sociedade, pois os indivíduos preocupam-se 

primeiramente com a riqueza própria, patrimonialismo, para somente depois contribuírem para 

a construção do interesse coletivo, almejando uma sociedade mais justa. 
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 Natural, então, que o cidadão exija que sua contribuição resulte em melhorias sociais, 

fazendo uma relação direta entre o pagamento do tributo e a contraprestação de serviços 

ofertada pelo Estado, fator determinante para a conformidade tributária. 

A relação entre a obrigação social de contribuição do cidadão para que o Estado 

concretize os seus deveres coletivamente tem entre seus alicerces o questionamento sobre qual 

seria a justeza da contribuição individual, seja verificando o benefício coletivo assim como a 

maior capacidade econômica individual. A destinação da arrecadação para atender as demandas 

sociais e coletivas também deve servir de parâmetro analítico. A busca por Justiça na 

Tributação, nominada por Tipke e Yamashita (2002) como Justiça Fiscal, tem correlação com 

o princípio da capacidade contributiva e constitui-se valor supremo perante o Estado de Direito 

e a comunidade. 

A correlação entre justiça e tributação advém desde as lições de Santo Tomás de Aquino 

(PALAO TABOADA, 1978) e Frei Pantaleão Rodrigues Pacheco, em seu Tratado sobre a Justa 

Exação do Tributo (PACHECO, 1650), que já mencionavam a necessidade da 

proporcionalidade na tributação, conforme as riquezas individuais, sob pena de promover a 

injustiça. Todavia, somente em Adam Smith (1776), no livro Riqueza das Nações, é que esse 

conceito da capacidade contributiva, atrelada à teoria do benefício, foi explorado na vertente 

econômica e tributária.  

De outro lado, a sonegação fiscal é um problema desde o surgimento da tributação, 

originário, entre outros fatores, pela combinação de um sistema prenhe de incentivos ao 

inadimplemento tributário combinando com a irresignação do cidadão ante a desproporção do 

valor pago em tributos e os serviços públicos usufruídos. 

A tentativa de não se submeter ao jugo do Estado foi uma das primeiras formas de sair 

do campo de incidência das normas coletivas. Ou seja, a não subsunção às normas de conduta 

surgiram conjuntamente com a existência do Estado, aumentando a frequência após o advento 

da tributação, tendo em vista a questão econômica envolvida (origem de diversas disputas nos 

sistemas capitalistas). 

 Concomitante à fuga da exação tributária por parte do cidadão o Estado demanda 

alternativas para aperfeiçoá-la. A doutrina majoritária entende que a conduta do contribuinte, 

de tentar se eximir da incidência tributária no momento ou depois da ocorrência do fato gerador 

por meio de condutas ilícitas (fraude, simulação e outras), como evasão fiscal. Sendo a elisão 

fiscal a ação lícita tendente a não incidência da norma tributária, antes da ocorrência do fato 
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gerador, face a inexistência de previsão legal. Sacha Calmon Coêlho discorre sobre essa 

distinção: 

Tanto na evasão comissiva ilícita como na elisão fiscal existe uma ação do 

contribuinte, intencional, com o objetivo de não pagar ou pagar tributo a menor. As 

diferencia: (a) a natureza dos meios empregados. Na evasão ilícita os meios são 

sempre ilícitos (haverá fraude ou simulação de fato, documento ou ato jurídico. 

Quando mais de um agente participar dar-se-á o conluio). Na elisão os meios são 

lícitos porque não vedados pelo legislador; (b) também, o momento da utilização 

desses meios. Na evasão ilícita a distorção da realidade ocorre no momento em que 

ocorre o fato jurígeno-tributário (fato gerador) ou após sua ocorrência. Na elisão, a 

utilização dos meios ocorre antes da realização do fato jurígeno-tributário, ou como 

aventa Sampaio Dória, antes que se exteriorize a hipótese de incidência tributária, 

pois, opcionalmente, o negócio revestirá a forma jurídica alternativa não descrita na 

lei como pressuposto de incidência ou pelo menos revestirá forma menos onerosa. 

(COÊLHO, 1998, p. 174). 

 Apesar da elisão fiscal ser identificada como economia lícita de tributo, o Direito 

Tributário tem se debruçado sobre conceitos éticos e morais de sua prática. Porquanto, o 

planejamento tributário com a utilização do abuso de forma para tentar escapar da incidência 

tributária está se tornando cada vez mais corriqueiro. 

 A integração global, a internet como ambiente de negócio, entre outros mecanismos de 

supressão volátil das fronteiras, tornou a forma abusiva de planejamento tributário um problema 

internacional. Para enfrentar a questão o G-20, grupo de países constituídos para debater sobre 

a estabilidade econômica global, pautou a matéria para discussão na Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ficou responsável por criar normas 

internacionais sobre o assunto, evitando uma “Guerra Fiscal Internacional”, face a mitigação 

virtual das fronteiras. Um dos esforços concentra-se na Base Erosion and Profit Shifiting (BEPS 

– Erosão da Base Tributária e Transferência de Lucros), sendo um dos planos de ações 

aprovados, a adoção de medidas mais transparentes por parte dos contribuintes, delineando não 

apenas evitar o planejamento tributário abusivo como definir regras de compliance. 

O Brasil buscou regulamentar a questão por meio da MP nº 685, de 21 de julho de 2015, 

inaugurando o que se convencionou chamar de declaração antielusiva e a consulta preventiva 

antielusiva, com o intuito de monitorar e dar segurança jurídica “às operações e atos ou negócios 

jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento de tributo”, conforme dispôs o artigo 

7º da mencionada legislação. Outrossim, essa parte da MP não foi convertida em lei, o que 

evidenciou um retrocesso no combate à sonegação. 

No presente trabalho o termo “sonegação fiscal”, para efeitos didáticos, refere-se aos 

casos em que o contribuinte se opõe ao adimplemento tributário, seja por meio da ocultação do 

fato gerador (sonegação stricto senso), quanto, algumas vezes, pela declaração e não pagamento 

do tributo. 
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O inadimplemento típico, e mais fácil de autuação, é a declaração do contribuinte 

concomitante à falta de recolhimento do tributo devido, no caso dos tributos sujeitos à exigência 

de informação disponibilizada pelo cidadão, exemplo do lançamento por homologação, ou a 

falta de pagamento nos tributos por lançamento direto. 

 Entre as tentativas de enganar o Fisco, apresentadas no trabalho de Amaral G. L., 

Olenike, Amaral L. M. F. e Steinbruch (2009), que se apresentam corriqueiramente relata-se: 

venda sem nota; venda com “meia” nota; venda com “calçamento” de nota; duplicidade de 

numeração de nota fiscal; compra de notas fiscais; passivo fictício ou saldo negativo de caixa; 

acréscimo patrimonial a descoberto (do sócio); deixar de recolher tributos descontados de 

terceiros; saldo de caixa elevado; distribuição disfarçada de lucros e doações irregulares. 

Somam-se os creditamentos e compensações inexistentes ou indevidamente estimados. 

Os estudos estrangeiros preferem o termo evasão fiscal, considerando a busca pela 

redução do pagamento do tributo e a prevenção tributária seria a estruturação legal para reduzir 

o impacto da tributação. Todavia, partindo de um enfoque econômico, essa diferenciação gera 

certa dificuldade de distinção, conforme exposto por Feldman e Kay (1981) e Cowell (1990), 

optando o presente trabalho por não pormenorizar essa discussão, por não fazer parte de seus 

objetivos. De outro lado, a intenção do contribuinte de se conformar à incidência tributária 

também é utilizada na literatura estrangeira, em detrimento dos motivos que o levam a não 

conformar, termo que será utilizado nos próximos capítulos. 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 O Estado Brasileiro, constituído pela República Federativa do Brasil, é organizado 

político-administrativamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios, conforme 

preconiza o art. 1º c/c art. 18, da Constituição. 

As políticas planejadas, desenvolvidas e executadas pelos entes federados, comumente 

referidas como políticas públicas, decorrem da repartição de competência administrativa e 

legislativa da Federação brasileira. 

Observa-se que a Constituição Federal de 1988 incumbiu uma grande gama de serviços 

aos entes federados, exigindo-se a construção de um Estado prestador de serviços, Welfare 

State, representado pelo Estado do Bem-Estar Social. Considerando que os entes regulam a 

quase totalidade das relações sociais existentes, é natural sejam muito demandados, da mesma 

forma como defenderão seus interesses adotando as ações necessárias para concretizá-los. 
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Em razão do exposto, corrobora-se a assertiva que a organização do Estado brasileiro 

comporta a movimentação de todo um arcabouço administrativo, meticuloso e burocrático, mas 

sua organização e funcionamento não se comparam a uma empresa privada em termos de 

eficiência e planejamento, por ter uma gestão mais complexa. 

O estudo das políticas públicas foi inaugurado nos Estados Unidos, a partir da década 

de 1950, sendo conhecido como policy sciences, segundo Lasswell (1951). Tendo Dye (1975) 

universalizado o conceito de que política pública consistiria naquilo que o governo optou por 

fazer ou não fazer, enaltecendo assim o papel central do Estado. Lasswell (1956) contribuiu 

ainda com esclarecimentos sobre a necessidade de divisão das políticas em etapas, objetivando 

sua análise.  

Apesar de existir um grande quantitativo de teorias e modelos, Frey (2000) considera 

como fases indispensáveis e existentes em todas as propostas a divisão entre formulação, 

implementação e controle dos impactos das políticas. Ressalta, porém, que “a fase da avaliação 

é imprescindível para o desenvolvimento e a adaptação contínua das formas e instrumentos de 

ação pública”. (FREY, 2000, p. 229). 

Para uma política pública ser bem-sucedida, entre outros fatores, há necessidade de 

implementação da capacidade de avaliação que ajuda no processo de tomada de decisão, 

precipuamente pela produção das informações que serão utilizadas para bem fundamentar as 

escolhas e dar transparência à gestão. (ALA-HARJA & HELGASON, 2000). 

Costa e Castanhar (2003) esclarecem que a avaliação é uma atividade para ser exercida 

em todos os ciclos da política (definição, formulação, implementação e avaliação stricto sensu), 

que tem como objetivo guiar os tomadores de decisões. 

A avaliação objetiva aumentar a eficiência e eficácia do setor público, embora ainda 

sofra resistências burocráticas para sua implementação. (MOKATE, 2002). 

Trevisan e Bellen (2008) destacam o fato de que embora haja ampla literatura 

reconhecendo a avaliação das políticas públicas como relevante mecanismo de gestão, sua 

efetiva implementação nas políticas públicas brasileiras ainda não ocorreu, ou se mostra 

incipiente. (COTTA, 2001; GARCIA, 2001; MOKATE, 2002; FARIA, 2005). 

Todavia, já há iniciativas para incluir a avaliação das políticas públicas dentro do 

processo decisório brasileiro, conforme verifica-se em Rodopoulos (2017), destacando a 

premissa de que a avaliação, tanto ex ante quanto ex post, trará maior racionalidade ao processo 

de tomada de decisão. 
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Ante ao exposto, a criação de indicadores pode ser utilizada como uma métrica destinada 

a avaliar as políticas públicas. Indicador vem do latim indicare, que significa demonstrar e 

revelar, conforme exposto por Ferreira (1999). Para Bellen (2005) o indicador seria um 

parâmetro cuja função é fornecer informações sobre um fenômeno. Kondo (1999) destaca a 

importância dos indicadores para os tomadores de decisões, ajudando precipuamente na 

avaliação das políticas públicas como forma de verificação do planejamento e correção. 

Referidos indicadores servem como base para o processo de aprendizagem política em 

que as experiências relevantes passam a ser boas referências para outras gestões, com a 

finalidade de acrescer melhorias (SABATIER, 1988; BENNETT & HOWLETT, 1992), 

resultando em um processo de difusão de políticas, em que as inovações se difundem entre os 

governos. (SHIPAN & VOLDEN, 2008). Os fundamentos acima expostos somam-se às 

justificativas para o desenvolvimento de um indicador de combate à sonegação. 

Outro fator relevante a ser considerado remonta à época da promulgação da Constituição 

de 1988, em que havia mais de 140 (cento e quarenta) milhões de habitantes, de uma população 

mais jovem (o que ensejava menores gastos de uma forma geral), e, hoje, com o crescimento 

demográfico, há mais de 200 (duzentos) milhões de habitantes, concomitantemente a um 

processo de envelhecimento da população, o que enseja muito mais despesas para o Estado do 

que originalmente previstos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(2008). 

Caberia uma indagação de ordem não apenas crítica como provocativa: qual realmente 

o Estado almejado? Apesar de não haver pretensão de resposta no presente trabalho constata-

se que quanto mais serviços prestados o Estado precisará de mais recursos para satisfazê-los, 

motivo pelo qual uma boa política de combate à sonegação é relevante. 

É necessário saber qual o acréscimo da carga tributária após a Constituição de 1988, na 

medida em que esse marco reflete um Estado prestador de mais serviços, tornando-o muito mais 

custoso. Não é de se estranhar que em 1988 a carga tributária em relação ao PIB brasileiro era 

de 20,1%, saltando para 29% no ano de 1990, reduzindo para 24% logo no ano de 1991, e 

ultrapassando a barreira dos 30% no ano de 2000, cujo novo século inaugurou uma escalada 

gradual e contínua, chegando a mais de 35% no ano de 2013 (AMARAL, G. L.; OLENIKE; 

AMARAL, L. M. F. & YAZBEK, 2015). Somado às recentes mudanças da política fiscal, 

diminuindo drasticamente as desonerações fiscais, muito provavelmente já houve um aumento 

da carga tributária em relação ao PIB, o que representa um aumento de mais de 44% se tomando 

como base os percentuais do ano de 1988. 
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Interessante registrar que nenhum governante se elegeu defendendo em sua plataforma 

o aumento dos tributos, o que comprova a rejeição natural dos cidadãos ao aumento da 

tributação, pois se assim não fosse, essa poderia ser uma proposta de campanha. Por outro lado, 

se o Estado atendesse com mais eficiência os anseios dos cidadãos, executando suas respectivas 

competências administrativas, consubstanciadas pelas políticas públicas, conforme prevê o 

ordenamento, haveria uma maior satisfação em relação a ele. 

 

2.3  O IMPACTO DA SONEGAÇÃO NA REALIDADE DO BRASIL 

 

O Estado passou a prestar mais serviços após o aumento gradual da carga tributária? E 

isto ocorreu de forma eficiente? Atendeu aos anseios da população? Isso porque, o aumento da 

tributação enseja uma justificativa por parte do Estado de que precisa de mais recursos para 

realizar suas atividades, dessumindo uma maior e melhor prestação deles. Para analisar essa 

satisfação do usuário com os serviços do Estado pode-se utilizar dos dados disponíveis no IDH, 

que consiste: 

O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi o de oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per 

capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por 

Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do 

Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, 

do desenvolvimento humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o 

desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento 

e não é uma representação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no 

mundo para se viver". Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são 

outros dos muitos aspectos do desenvolvimento humano que não são contemplados 

no IDH. O IDH tem o grande mérito de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e 

fomentar o debate. 

Desde 2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20 anos, 

novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH. Atualmente, os três 

pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da seguinte 

forma: Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; O acesso 

ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de educação de adultos, 

que é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a 

partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de 

iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que uma criança 

na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões prevalecentes de 

taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da 

criança; E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 

capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 

2005 como ano de referência. (PNUD, 2016). 

Baseando-se nesse índice extraem-se algumas conclusões, entre elas o fato de que o 

Brasil ocupa a 79ª posição de um total de 187 países, ficando atrás do Uruguai e Chile, os quais 

possuem carga tributária menor. (PNUD, 2018). 
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Procurando extrair melhor a satisfação do cidadão com relação aos serviços prestados 

pelo Estado o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) lançou estudo incluindo 

os 30 países com maior carga tributária, destinado a aferir um índice de bem-estar da população, 

intitulado Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade (IRBES), em que o Brasil ocupa a última 

colocação, ficando atrás de países como o Uruguai e a Argentina. (AMARAL, G. L.; OLENIKE 

& AMARAL, L. M. F., 2019). 

Pelos dados apresentados resta evidente que o país tem uma arrecadação alta em 

detrimento de um péssimo serviço prestado, o que sugere uma má gestão dos recursos. 

Adiciona-se ainda o fato do Brasil ter uma tributação primordialmente incidente sobre 

consumo, o que conduz à regressividade do sistema, conforme já estudado, penalizando o 

consumidor de baixa renda. Dados da arrecadação da Receita Federal do Brasil (RFB) 

demonstram que a tributação sobre bens e serviços representa 48,44% do que foi arrecadado, a 

folha de salário 26,12%, a renda 19,22%, a propriedade 4,58% e as transações financeiras 

1,63% (RFB, 2018).  

Constata-se um Sistema Tributário em que a incidência tributária atinge, 

proporcionalmente, índices maiores sobre aqueles detentores de menor renda. Quem ganha até 

dois salários-mínimos paga 54% dos seus rendimentos em tributos, mas quem ganha acima de 

30 salários paga 29%, conforme atestam estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) (2009). Dados bem similares também foram catalogados pela organização não-

governamental britânica Oxfam, em 2017, que produziu estudo sobre o Brasil intitulado “A 

Distância que nos Une – Um Retrato das Desigualdades Brasileiras”. O trabalho afere que, com 

base em um comparativo entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres, a parcela mais pobre 

da população paga 32% do que recebe em tributos, enquanto os mais ricos pagam apenas 21%. 

(OXFAM, 2017). 

Bernard Appy, diretor do Centro de Cidadania Fiscal (CCIF) e ex-secretário de Políticas 

Econômicas do Governo Federal, exemplifica a realidade ao criticar o fato de que, dos 28 

milhões de declarantes do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), do ano-base 2016, 68 mil 

tinham renda acima de 160 salários-mínimos, com 70% dos rendimentos deles isentos de 

tributação (heranças, lucros, dividendos e poupança). Ante tamanha isenção à classe mais rica 

fica claro que pagam menos tributos, proporcionalmente, em detrimento dos mais pobres. 

(LIMA, 2018). Pormenorizando ainda mais, no trabalho realizado pela Oxfam (2017), com base 

nos dados da Receita Federal de 2016, extraiu-se que, quem tem renda acima de 80 salários-
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mínimos mensais, usufrui isenção média de 66% e, dos que ganham 320 salários, o benefício 

chega a 70%. 

A regressividade do sistema tributário brasileiro é uma das responsáveis pela alta 

concentração de renda, corroborada por dados demonstrando que os 10% mais ricos concentram 

entre metade e 2/3 de toda a renda do país desde 1974 (SOUZA & MEDEIROS, 2015) e o 1% 

mais ricos detêm 27% da renda total (MILÁ, 2015). 

Sobre a concentração de renda e algumas formas de injustiça tributária praticadas pelo 

capitalismo moderno, vale entender o contraponto do capitalismo humanista, cuja referência é 

o trabalho desenvolvido por Thomas Piketty, economista francês que ficou mundialmente 

conhecido com o seu livro “O Capital no século XXI”. Ele demonstra a correspondência entre 

a concentração de renda e opção gradual dos mais ricos pela migração para os ganhos rentistas, 

o que enfraquece cada vez mais o espírito empreendedor. Sua análise parte de dados estatísticos 

de vários países no Mundo, o que credencia sobremaneira seus estudos. (PIKETTY, 2014). 

Em 2015 ele foi orientador de uma pesquisa realizada por Marc Morgan Milá, tendo 

como referencial analítico o Brasil, cujo estudo utilizou dados do período de 1933 a 2013. 

Algumas premissas encontradas não são diferentes de outros países em que a tributação também 

é regressiva, aferindo uma menor tributação dos mais ricos que, proporcionalmente à renda 

nacional acumulada (que é grande), pouco contribuem para o país. Além de desmitificar a ideia 

de que o topo da pirâmide dos mais ricos colaboraria para o desenvolvimento econômico, pela 

realização de investimentos, pois quanto maior a concentração da renda maior também se 

verifica a queda de investimentos, fator bem acentuado entre os brasileiros em comparação com 

a maior parte dos países. (MILÁ, 2015). 

Outro estudo importante sobre a mesma problemática da concentração de renda no 

Brasil foi lançado por Pedro H. G. F. Souza e Marcelo Medeiros, que teve como base 

documentos do período de 1928 a 2012. Pela pesquisa observa-se que a desigualdade no país 

está atrelada à maior concentração total da renda por parte dos mais ricos (o topo da pirâmide). 

Por outro lado o Estado buscou equalizar essa desproporção por meio de políticas sociais 

destinadas à base da cadeia, o que ajudou aos mais pobres elevarem seu patamar de renda, mas 

ainda assim insuficiente para corrigir o problema. Enquanto não houver um conjunto de ações 

destinadas a tributar o topo da pirâmide, favorecendo a concentração de renda, continuará 

existindo uma percepção de que a tributação é injusta. (SOUZA & MEDEIROS, 2015). 

O documento divulgado pela rede Tax Justice Network, realizado por James Henry, ex-

economista-chefe da consultoria McKinsey, demonstra que os ricos brasileiros acumularam até 
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2010 cerca de US$ 520 bilhões em paraísos fiscais, o que corresponderia a 1/3 do PIB nacional 

e cuja quantia seria a 4ª maior do mundo depositada nesta modalidade de conta bancária. O 

relatório, com fulcro em dados do Banco de Compensações Internacionais, do Fundo Monetário 

Internacional, do Banco Mundial e de governos nacionais destina-se também em aferir o 

impacto da movimentação de dinheiro enviado a paraísos fiscais, sobre a economia dos 139 

países mais desenvolvidos. Restando evidenciado que a elite brasileira paga proporcionalmente 

muito menos tributo que todas as outras classes sociais do país. (PINTO, 2012; TAX JUSTICE, 

2013). 

A sonegação ganha força nessa discussão, pois o topo da pirâmide é responsável pela 

maior parte da sonegação no país, seja utilizando de suas empresas ou pela própria pessoa física. 

Dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) revelam que os 500 maiores 

devedores (os quais estão no topo da pirâmide de concentração de renda, entre eles doleiros e 

proeminentes empresários) acumulam 37% de tudo o que a União espera receber. (MF, 2015). 

Estudo sobre evasão fiscal correlacionando com a desigualdade social, realizado pelos 

pesquisadores Annette Alstadsæter, Niels Johannesen e Gabriel Zucman constatou que as 

classes mais ricas sonegam mais de 30% de seus ganhos, em detrimento de média de 2% de 

evasão para as outras classes, o que determina uma probabilidade maior dos ricos evadirem o 

pagamento dos tributos. O trabalho se baseou em pesquisa na Noruega, Suécia e Dinamarca, 

mas considerou sua validade para todo o Mundo, cujos números podem ser até maiores. 

(ALSTADSÆTER; JOHANNESEN & ZUCMAN, 2018). 

A respeito da sonegação, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional 

(SINPROFAZ) publica anualmente um estudo intitulado “Sonegação no Brasil – Uma 

Estimativa do Desvio da Arrecadação”, o qual depreende que: 

Na hipótese ainda de se extrapolar para todos os tributos a média dos indicadores de 

sonegação dos tributos que têm maior relevância para a arrecadação (ICMS, Imposto 

de Renda e Contribuições Previdenciárias) poder-se-ia estimar um indicador de 

sonegação de 27,5% da arrecadação (o mesmo do indicador de sonegação para o VAT 

em países da América Latina que foi de 27,6%). Com isso, a estimativa de sonegação 

seria de 9,2% do PIB. Isso representaria uma perda de arrecadação de R$ 626,8 

bilhões, levando-se em conta o PIB do ano de 2018. Tomando-se em consideração 

esse último indicador para a sonegação, poder-se-ia afirmar que se não houvesse 

evasão, o peso da carga tributária poderia ser reduzido em quase 30% e ainda manter 

o mesmo nível de arrecadação. Esses R$ 626,8 bilhões estimados de sonegação 

tributária são praticamente equivalentes a 88,2% de tudo que foi arrecadado pelos 

estados e municípios juntos, estimados em R$ 710,5 bilhões para o exercício de 2018. 

(SINPROFAZ, 2019). 

 Para reversão do quadro hoje existente, de alta carga tributária e elevada sonegação, é 

fundamental fortalecer o combate à sonegação. 

 



29 

 

 

 

2.4 ESTUDOS SOBRE A SONEGAÇÃO FISCAL 

 

 O trabalho de Allingham e Sandmo (1972) é pioneiro na identificação de um modelo de 

comportamento do contribuinte em relação à conformação ou não à tributação. Este estudo fez 

uma releitura da teoria de Becker (1968), que estruturou um estudo matemático baseado na 

análise econômica do comportamento criminoso, que hoje é abordado pela Teoria Econômica 

do Crime, e que teve influência de Cesare Beccaria, originados em On Crimes and Punishments 

(1764). Considerando, assim, que o agente transgressor avalia dentro do ambiente de possível 

influência ponderando entre os benefícios e os custos de praticar um crime, levando em conta 

a maior ou menor possibilidade de ser punido e a reprovação moral da sua conduta. 

Para Allingham e Sandmo (1972), com base na teoria dos riscos, e utilização do modelo 

de Becker, a conformação ou não do contribuinte à tributação é determinada por uma escolha 

racional fulcrada em uma avaliação criteriosa, ponderando entre os custos e os benefícios da 

evasão, ante diversas variáveis presentes, entre elas a possibilidade de detecção da evasão. Uma 

fiscalização rigorosa e punição severa são os meios mais eficazes em combater a sonegação, 

segundo Allingham e Sandmo (1972), Siqueira (2004) e Mazar e Ariely (2006). 

Graetz, Reinganun e Wilde (1986), mais recentemente, criaram uma modelagem 

destinada a avaliar o comportamento do contribuinte, partindo de variáveis que levavam em 

conta os próprios contribuintes e o Fisco, tendo como base as multas, carga tributária, 

probabilidade de ser pego e custo de auditoria. 

Outro fator pesquisado em relação à atitude do contribuinte de se conformar ou não à 

tributação está ligado à rejeição ou não da sociedade à violação das leis, o que leva em conta 

fatores sociais. O contribuinte inclui esse fator como relevante para decidir sobre sua conduta, 

ou seja, se a prática for reprovada socialmente, a chance de não conformar é menor, e a 

conclusão contrária também é válida, como verificado em Benjamini e Maital (1985); Gordon 

(1989); Roth, Scholtz e Witt (1989) e Myles e Naylor (1996). 

A influência da cultura de cada país atrelada à decisão de conformidade ou não do 

contribuinte foi investigada por Alm e Torgler (2006) e Tsakumis, Curatola e Porcano (2007), 

utilizando de estudos culturais de Hofstede (2001), chegando a uma das conclusões de que em 

sociedades com predominância de um pensamento coletivo, em detrimento de uma cultura 

individualista, a evasão será menor. 

A aleatoriedade das fiscalizações ou avaliações patrimoniais por parte do Fisco foram 

causas estudadas por Scotchmer (1989) e Scotchmer e Slemrod (1989), professando que quanto 
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mais aleatórias forem as fiscalizações, e a possibilidade de avaliação patrimonial, menor será a 

possibilidade de não conformação para aqueles contribuintes avessos ao risco. Grasmich e 

Bursik (1990), Wintrobe (2001) e Sour (2004) identificam a vergonha do contribuinte em ser 

flagrado praticando evasão como um fator preponderante para inibir a conduta. Robben, 

Webley, Elffers e Hessing (1990) sugerem que o papel do Estado seria criar mecanismos que 

induzam uma sensação de maior aleatoriedade e probabilidade de auditoria, objetivando 

aumentar a conformidade. 

Franzoni (1999) relata a dificuldade de estabelecer quais as causas que mais impactam 

na decisão do contribuinte em exercer sua conformidade ou não, mas aborda que a eficiência 

da execução fiscal é um dos fatores, resultado da combinação entre a auditoria, a aplicação da 

penalidade e recuperação do crédito. Logo, a tramitação do processo judicial de recuperação é 

um fator relevante para a decisão do contribuinte. 

O enforcement, dimensão representada pela máxima efetividade da lei e seu 

cumprimento, são fatores que impactam positivamente no comportamento do indivíduo, não só 

atuando preventivamente em relação à evasão como também da corrupção. (SCHNEIDER & 

ENSTE, 2002; BRUNETTI & WEDER, 2003). 

Franzoni (1999) acresce ainda a complexidade do sistema tributário como uma das 

causas de não conformidade do contribuinte, o que inclui o custo para a conformidade dos 

tributos, cujos estudos de Sandford (1973); Sandford, Goodwin e Hardwick (1989); Blumenthal 

e Slemrod (1992) e Sandford (1995), determinam despesas que variam entre 10% a 13% do 

total da obrigação tributária nos países industrializados. Bertolucci e Nascimento (2006) 

estimaram o custo de conformidade dos tributos aqui no Brasil em 0,75% do PIB, na média das 

empresas de capital aberto, podendo chegar a 5,82% do PIB no caso das maiores. 

Forest e Sheffrin (2002) foram outros pesquisadores a detalhar a complexidade do 

sistema tributário, porém não seria a complexidade em si que impactaria a decisão de não 

conformidade do contribuinte, mas a avaliação de justiça na tributação. Bordignon (1993) 

incluiu a justiça para mensurar a decisão de conformidade do contribuinte, analisando-a a partir 

de 3 variáveis: alíquota do tributo, serviços prestados pelo Estado e percepção da evasão na 

sociedade. O aumento da conformação somente ocorrerá se houver uma avaliação de justiça na 

relação entre essas variáveis.  

Já Spicer e Becker (1980) focaram seu trabalho somente na relação entre o contribuinte 

e o Estado, observando que a percepção de iniquidade do sistema tributário resultava em 

maiores índices de evasão. Dentro desse aspecto macro de que a justiça e a equidade da 
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tributação impactam positivamente no cumprimento das obrigações fiscais há outros estudos. 

(ADAMS, 1965; VOGEL, 1974; SONG & YARBROUGH, 1978; WENZEL, 2003). 

Alm e McKee (1998) analisam a relação causal entre a avaliação dos governantes pelos 

contribuintes e a evasão, determinando uma maior ou menor evasão a depender da avaliação 

negativa ou positiva dos governos, respectivamente. Para Levi (1998), se os contribuintes 

acreditarem que o governo vai agir em prol dos seus interesses, eles serão mais propensos a 

cumprir com suas obrigações fiscais. De certa forma é um respaldo à teoria da confiança entre 

o contribuinte e o Estado, com Feld e Frey (2002) fazendo essa correlação e comparando a um 

contrato social permeado por uma relação de cumplicidade, tendo como consequência o fato de 

que quanto mais confiante o contribuinte estiver em relação ao governo maior será sua decisão 

de conformidade tributária. Tipke (2002) é outro pensador a referendar que a sonegação é fruto 

da descrença do cidadão no Estado, impactado pela avaliação negativa do gestor ou na má 

aplicação das receitas. 

A tributação elevada como incentivador da não conformação tributária por parte do 

contribuinte é fundamento de diversas teorias econômicas (FRIEDLAND, MAITAL & 

RUTENBERG, 1978), guardando correlação com os estudos sobre a justiça na tributação. 

Cowell (1992), Andreoni, Erard e Feinstein (1998) e Santos e Lopes (2013) constatam que a 

decisão de conformidade do contribuinte está diretamente relacionada ao peso da carga 

tributária comparada com os serviços prestados pelo Estado, ou seja, uma avaliação positiva 

dessa relação causal determina maior grau de conformidade. Adam Smith (1776) já alertava, 

inclusive, que impostos altos, seja por reduzir o consumo, quanto por estimular o contrabando, 

provocam perda de arrecadação por parte dos governos. 

Uma das teorias clássicas sobre o nexo entre tributação e receita foi construída pelo 

economista norte-americano Arthur Laffer que, em 1974 resumiu em uma figura as explicações 

sobre a relação entre as alíquotas de um tributo e a sua arrecadação. Segundo as argumentações 

do economista, a receita tributária aumentaria de acordo com o aumento da alíquota média, até 

atingir o nível ótimo (que corresponderia ao ponto mais alto da meia elipse ou “U” invertido). 

A partir desse marco o aumento da alíquota média não geraria o correspondente aumento das 

receitas, posto que os cidadãos passariam a substituir o trabalho pelo lazer, em face da evidente 

falta de estímulo em aumentar o esforço empregado no trabalho, reduzindo o nível da atividade 

econômica, o que traria reflexos negativos para a arrecadação. (LAFFER, 1986). 

Entre as conclusões de Laffer (1986), uma determina que o aumento das alíquotas 

médias, ou carga tributária de uma forma geral, para além do ponto ótimo da tributação é um 
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estímulo à sonegação fiscal, resultando no crescimento das atividades informais em função do 

desestímulo aos negócios formais. 

O impacto da economia informal foi objeto de estudo das causas da sonegação por 

Kesselman (1989), que faz uma comparação entre o setor formal e informal, entendendo que 

os efeitos da sonegação sobre a arrecadação terão entre as variáveis as alíquotas adotadas, 

momento em que o contribuinte fará uma escolha pelo consumo em um respectivo setor, 

informal ou formal, de acordo com o valor das alíquotas. A influência negativa de uma alta 

carga tributária no aumento da economia informal e do desemprego foi observada por Ribeiro 

e Bugarin (2003). 

Schneider (2004) estimou o peso da economia informal (produção legal do mercado de 

bens e de serviços escondidos do Estado) em relação ao PIB, chegando à evidência de que 

quanto maior a economia informal maior a evasão. Pelo seu trabalho, os 5 maiores níveis de 

evasão fiscal entre os países estudados, levando em conta o percentual da economia informal 

em relação ao PIB, são: Panamá, Zimbábue, Peru, Tanzânia e Nigéria. E os 5 menores são: 

Suíça, Estados Unidos, Áustria, Japão e Nova Zelândia. 

Tanzi e Shome (1994) mensuraram que a sonegação atingiria entre 5% e 25% da 

arrecadação tributária dos países desenvolvidos e 30% a 40% dos países menos desenvolvidos. 

Pesquisa de Tsakumis, Curatola e Porcano (2007) chegou a estimativas de que os EUA 

deixaram de arrecadar US$ 353 bilhões em subdeclarações de renda, com base em dados de 

2001.  

Um trabalho que é referência internacional para a América Latina, realizado por Juan 

Calos Gómes Sabaini e Juan Pablo Jiménez, Tax structure and tax evasion in Latin America, 

analisa a estrutura tributária dos referidos países, que possuem características parecidas (entre 

elas sistemas fiscais, decisões técnicas, econômicas, políticas e administrativas, tal como 

elevado índice de evasão fiscal). A importância do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) ou 

Value Added Tax (VAT) e do Imposto de Renda (IR) são as bases para a metodologia do estudo, 

utilizando em relação ao primeiro os dados das economias nacionais para aferir a taxa 

presumida e a efetivada e, em referência ao segundo, pesquisas de orçamento familiar ajustadas 

segundo os índices da economia. Alcançando uma taxa média de sonegação do VAT de 27% e 

do IR de 51,4%. (SABAINI & JIMÉNEZ, 2012). 

Existem pesquisas destinadas a calcular a sonegação fiscal no Brasil e, inobstante suas 

limitações, há algumas que servem como referência, importante então explorá-las por meio da 

citação de dados, explicação resumida e identificação das causas trabalhadas. 
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 O estudo de 2006, Evasão Fiscal do Imposto sobre a Renda: Uma Análise do 

Comportamento do Contribuinte ante o Sistema Impositivo Brasileiro, de Marcelo Lettieri 

Siqueira e Francisco S. Ramos, parte da premissa derivada do conceito sobre a sonegação 

desenvolvido por Allingham e Sandmo (1972). A evasão seria baseada em várias decisões 

possíveis (utilizando o modelo sobre escolhas criminosas de Becker), de acordo com a utilidade 

(cujo conceito provém dos estudos de Von Neumann e Morgenstern) a ser alcançada. Entre as 

variáveis mesuradas encontram-se: a possibilidade de detecção da omissão, a penalidade a ser 

aplicada, a renda total recebida, o grau de aversão ao risco, a honestidade, entre outras. 

(SIQUEIRA & RAMOS, 2006). 

 Siqueira aplica sobre o modelo dados relativos à fiscalização realizada pela Receita 

Federal do Brasil, entre eles as declarações fiscalizadas, aquelas que caíram na malha, o número 

de contribuintes auditados e que caíram em malha, chegando a um índice de 34,05% de evasão, 

a partir de dados da declaração do exercício de 1999. Estando entre suas conclusões o fato de 

que o aumento da probabilidade de detecção da infração e das penalidades reduzem a evasão. 

(SIQUEIRA & RAMOS, 2006). 

 Já no estudo de Nelson Leitão Paes, O Hiato Tributário do Imposto sobre Produtos 

Industrializados Evidências Setoriais (2011), investiga-se uma estimativa do hiato tributário, 

também conhecido como Tax Gap, considerado como a diferença entre a arrecadação potencial 

e a efetivamente concretizada, do IPI. Para chegar ao índice parte-se de proposições econômicas 

setoriais, com a finalidade de alcançar alíquotas segmentadas (primeiro passo), deduzindo-se 

das mesmas os créditos presumidos e benefícios fiscais divulgados pela RFB. Do resultado 

calcula-se o hiato tributário do IPI, confrontando a arrecadação estimada daquela realmente 

efetivada, tendo como base os anos de 2001 a 2007 (segundo passo). Chegando então a uma 

média setorial do IPI indicando um hiato entre 30% e 40%. (PAES, 2011). 

 Outra pesquisa bastante citada foi a realizado por Gilberto Luiz do Amaral, João Eloi 

Olenike, Letícia Mary Fernandes do Amaral e Fernando Steinbruch, através do IBPT, nominado 

Estudo sobre a Sonegação Fiscal das Empresas Brasileiras, cujo objetivo foi estimar a 

sonegação no Brasil por meio de índices de sonegação setorizados e por tributos, levando em 

conta dados dos anos de 2006 a 2008. A pesquisa utiliza-se dos balanços da fiscalização da 

RFB, do INSS, das Secretarias de Fazenda dos Estados, e das Secretarias de Finanças das 

Capitais, além da análise de autos de infração lavrados contra empresas. Entre as principais 

conclusões do estudo pode-se citar um índice de sonegação das empresas em torno de 26,84%, 

em que os indícios de sonegação estão presentes em 65% das empresas de pequeno porte, 49% 
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das empresas de médio porte e 27% das grandes empresas. (AMARAL, G. L.; OLENIKE; 

AMARAL, L. M. F. & STEINBRUNCH, 2009). 

Já o trabalho de Clemente (2016) sobre a sonegação partiu do modelo proposto por 

Graetz, Reinganun e Wilde (1986) e tomou como base o estudo de Buehn e Schneider (2012), 

que calculou a taxa de sonegação fiscal em relação aos países da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o estudo de Sabaini e Jiménez (2012), que calculou 

a taxa de sonegação para os países da América Latina. Logo, objetivando impor uma limitação, 

escolheu 14 países, sendo 7 do primeiro estudo (Alemanha, Canadá, Dinamarca, Noruega, 

Suécia, França e Holanda) e 7 do segundo (Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, México, Peru 

e Brasil). Chegando à conclusão que as maiores probabilidades de evasão são: Argentina 67%; 

Uruguai 66%; Bolívia 48%; Peru 28%; Brasil 18%; Finlândia 13%; França 11,7%; Dinamarca 

11% e Alemanha 10%. De outro lado os menores custos de auditar e fiscalizar são: Alemanha 

0,06; Dinamarca 0,08; Canadá 0,09; Finlândia 0,10; França 0,15; Suécia 0,20; Noruega 0,23; 

Chile 2,6; México 4,1; Colômbia 6,6; Peru 7,5; Brasil 8,42; Uruguai 18,5; Bolívia 23,3 e 

Argentina 41,8. 

 O Grupo Tax Justice Network, uma organização internacional destinada a realizar 

pesquisas sobre impostos, paraísos fiscais e movimentações financeiras já divulgou inúmeros 

estudos sobre a evasão. Assim, buscando fazer um comparativo Mundial, com base em dados 

do Banco Mundial de 2011, levando em conta os principais países do Globo, entabulou 

estimativas a partir do PIB e alíquotas tributárias, alcançando uma previsão do que deveria ser 

arrecadado, diminuindo daquilo que realmente ingressou nos cofres públicos para saber a 

evasão fiscal em cada país. Rússia, Brasil (correspondendo a 13,4% do PIB) e Itália foram, 

nessa ordem, os países com maior evasão. (TAX JUSTICE, 2013; FOLHAPRESS, 2013). 

Não menos relevante que os estudos anteriormente citados é o Índice de Economia 

Subterrânea (IES), que acaba medindo o peso da economia informal anualmente e que tem 

relação direta com a sonegação. Ele é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 

(ETCO) em conjunto com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 

(IBRE/FGV), e tem como axioma o fato de que a produção de Bens e Serviços não reportada 

ao governo se constitui na economia subterrânea, calculada com base na média do método 

monetário e do trabalho informal. Afere-se que o mercado informal no país representa 17,3% 

do PIB, correspondendo a R$ 1.231.517 trilhões em 2019, cujos valores não são tributados. 

(ETCO, 2019). 
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Wasilewski (2001) também analisou o impacto da economia informal no Brasil, 

tomando como base o IRPF de 1996 a 1998, comparando a possível arrecadação se todas as 

obrigações fossem cumpridas com a efetivamente registrada, apurando uma sonegação de 

aproximadamente 22% do IRPF em 1996, de 20% em 1997 e de 16% em 1998. 

Por fim, o SINPROFAZ publicou um estudo intitulado Sonegação no Brasil – Uma 

Estimativa do Desvio da Arrecadação, que foi lançado em 2013 e replicado nos anos seguintes 

e cuja iniciativa inovadora partiu do presente autor, quando era Presidente da respectiva 

entidade. O estudo em comento teve como objetivo estimar, com fundamento em outros 

trabalhos e dados da economia nacional, a sonegação no Brasil. O resultado apresentado aponta 

que, aplicando-se a média dos indicadores de sonegação dos tributos que possuem maior 

relevância para a arrecadação (ICMS, Impostos de Renda e Contribuições Previdenciárias), 

poder-se-ia calcular um índice de 28,4% de sonegação, podendo chegar a 10% do PIB. 

(SINPROFAZ, 2013).  
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4. METODOLOGIA 

 

3.1 OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

A maior parte da pesquisa utilizada no presente trabalho é qualitativa, cuja forma de 

abordagem do problema foi essencialmente teórica, precipuamente pela exploração 

bibliográfica. Portanto, nessa primeira parte, a pesquisa não dependeu de técnicas de 

empirismo, mas de exploração documental. 

Acrescem-se ainda observações diretas do pesquisador, fruto de anos de experiência na 

área, combate à sonegação, em razão das atividades profissionais que desempenha, as quais 

foram levadas em conta na coleta de dados e análise. 

 Todavia, para validação da métrica destinada a mensurar o combate à sonegação, por 

meio de um indicador, foi necessário utilizar análise quantitativa. Portanto, para validação e 

valoração do indicador estabeleceu-se como procedimento metodológico, e amostra da 

pesquisa, coletar informações junto a procuradores, consultores financeiros, servidores e 

auditores que atuam na área da gestão tributária de diferentes municípios e estados, entre os 

meses de maio e julho de 2020. Assim, foram enviados questionários, cujas respostas foram 

checadas pelo pesquisador, abrangendo todas as regiões do país de forma que fosse possível 

agregar características básicas relacionadas à temática da sonegação fiscal.  

Ao todo foram coletadas 55 respostas, sendo de 39 municípios e 16 estados. Nesse 

pormenor, buscou-se alcançar a máxima representatividade possível, seja em relação às regiões 

do país, quanto ao número de habitantes e capacidade econômica. Das respostas, 3 municípios 

foram da região norte, 11 do nordeste, 5 do centro-oeste, 18 do sudeste e 2 do sul. Havendo 17 

municípios com menos de 10 mil habitantes, 5 entre 10 mil e 50 mil habitantes, 12 entre 100 

mil e 1 milhão de habitantes e 5 com mais de 1 milhão de habitantes. Em relação aos estados 

foram 3 da região norte, 7 do nordeste, 3 do centro-oeste, 2 do sudeste e 1 do sul. Sendo 1 

estado com menos de 1 milhão de habitantes, 7 entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes, 5 entre 

5 milhões e 10 milhões de habitantes e 3 com mais de 10 milhões de habitantes. 

 

3.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A identificação das causas da sonegação teve o objetivo de subsidiar a formação de um 

indicador de combate à sonegação responsável por mensurar a respectiva política nos entes. 
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Entre as causas encontradas verificam-se: a cultura das transgressões no país; excesso de leis 

como incentivo à transgressão; o Estado transgressor; economia, sonegação e justiça na 

tributação e o enforcement e a sonegação. Sendo essa última causa subdividida em outras três: 

efeito dos parcelamentos cíclicos na sonegação; a ineficácia do sistema administrativo e 

judicial; e o pagamento e o parcelamento nos crimes tributários. 

Para a construção do indicador elegeram-se algumas políticas públicas de referência 

para o combate à sonegação, permitindo avaliar se estão implementadas nos respectivos entes 

federados, atribuindo-se uma nota dentre as variáveis pré-determinadas. 

Entre as políticas destacadas para avaliação no indicador observam-se: estrutura de 

fiscalização e cobrança; política fiscal rigorosa com o sonegador; gestão da informação e meios 

alternativos; governo eletrônico e economia comportamental e cidadania; e educação no 

combate à sonegação. Para um melhor entendimento apresenta-se um quadro esquematizado 

com as causas que subsidiaram a formação de cada um dos itens do indicador. Contendo do 

lado esquerdo as causas que influenciam a sonegação no Brasil e do lado direito os mecanismos 

de combate à sonegação destinados a enfrentá-la. 

 

Tabela 1 – Correlação entre Causas da Sonegação e Mecanismos de Combate 

Causas que Influenciam a Sonegação no 

Brasil 

Mecanismos de Combate à Sonegação 

O Enforcement e a Sonegação (A ineficácia 

do Sistema Administrativo e Judicial); 

Da Cultura das Transgressões no País. 

Estrutura de Fiscalização. 

O Enforcement e a Sonegação (Efeito dos 

Parcelamentos Cíclicos na Sonegação; A 

ineficácia do Sistema Administrativo e 

Judicial e O Pagamento e o Parcelamento nos 

Crimes Tributários); 

Da Cultura das Transgressões no País; 

Economia, Sonegação e Justiça na 

Tributação. 

Política Fiscal Rigorosa com o Sonegador. 

O Enforcement e a Sonegação (A ineficácia 

do Sistema Administrativo e Judicial); 

Gestão da Informação e Meios Alternativos. 
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Excesso de Leis como Incentivo à 

Transgressão. 

O Enforcement e a Sonegação (A ineficácia 

do Sistema Administrativo e Judicial); 

Economia, Sonegação e Justiça na 

Tributação. 

Governo Eletrônico e Economia 

Comportamental. 

Da Cultura das Transgressões no País; 

Excesso de Leis como Incentivo à 

Transgressão; 

O Estado Transgressor; 

Economia, Sonegação e Justiça na 

Tributação. 

Cidadania e Educação no Combate à 

Sonegação. 

Fonte: Autor. 

 

Em princípio poder-se-ia estipular que todos os construtos ou mecanismos de combate 

à sonegação teriam pesos iguais por apresentarem a mesma importância teórica para o assunto, 

isto é, 20% de peso para cada um dos 5 mecanismos. Entretanto, a maneira mais correta de 

fazer é analisando-se estatisticamente o peso que cada um dos diferentes construtos apresenta 

como um todo. Ou seja, utilizando-se de uma análise quantitativa para validação e valoração 

do indicador e de seus construtos. Sendo que para cada construto há avaliação de conformação 

de quatro a cinco perguntas. Em geral as perguntas são destinadas a aferir a existência daquela 

política no respectivo ente a partir de uma constatação binária, se existe ou não. Assim, quanto 

mais perguntas respondidas afirmativamente, comprovando a existência da política em 

avaliação, a nota seria proporcionalmente maior.  

Segundo as medidas e análises realizadas, uma vez recebida a planilha em Excel por e-

mail, os respondentes indicaram a unidade federativa da qual os dados fariam parte, bem como 

responderam os indicadores binários relacionados aos 5 construtos já descritos: Estrutura de 

Fiscalização; Política Fiscal Rigorosa com o Sonegador; Gestão da Informação e Meios 

Alternativos; Governo Eletrônico e Economia Comportamental e Cidadania e Educação no 

Combate à Sonegação. A relação de todas as perguntas, e a forma do questionário, encontram-

se listadas na Tabela 2 abaixo: 
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Tabela 2 – Questionário Aplicado 

 

Fonte: Autor. 

 

A literatura aponta que a tentativa de transformar fatos, fenômenos ou conceitos em 

indicadores empíricos exige atender certos requisitos mínimos de validação interna (ZELLER 

& CARMINES, 1980). Por isto, para a construção de determinado indicador e subsequente 

validação quantitativa do mesmo, é necessário identificar as variáveis que farão parte do objeto 

de análise, correlacionando aquelas que apresentam estruturas semelhantes (TABACHNICK & 

FIDEL, 2007). Assim, para implementar esse desafio, a análise fatorial se apresenta como uma 

técnica estatística que objetiva interpretar os dados apresentados, tornando-os facilmente 

identificáveis e correlacionáveis (ZELLER & CARMINES, 1980). Para Kim e Mueller (1978, 

p. 12) “a análise fatorial se baseia no pressuposto fundamental de que alguns fatores 

subjacentes, que são em menor número que as variáveis observadas, são responsáveis pela 

covariação entre as variáveis”. 

A análise fatorial poderá ser exploratória quando utilizada para correlacionar as 

variáveis existentes sem uma prévia definição de como seria a combinação adequada das 

mesmas, ou confirmatória, que serve para testar as hipóteses apresentadas, conforme 

Questionário elaborado pelo mestrando Allan Titonelli para fins acadêmicos

Mestrado Profissional em Administração Pública

Fundação Getúlio Vargas, FGV

0 Entidade Administrativa

1 Estrutura de Fiscalização Sim Não

1.1 Existência de órgão administrativo que exerça a fiscalização e o gerenciamento da dívida?

1.2 Existência de órgão administrativo que exerça a cobrança judicial dos créditos?

1.3 Existência de carreira organizada administrativamente que faça atividade de fiscalização e gerenciamento da dívida?

1.4 Existência de carreira organizada administrativamente que faça a cobrança judicial dos créditos?

1.5 Número de habitantes por cada fiscal?

2 Política Fiscal Rigorosa com o Sonegador Sim Não

2.1 Existe legislação tributária para cada tributo de sua competência? 

2.2 O procedimento administrativo fiscal está regulamentado e é utilizado na respectiva jurisdição?

2.3 O Governo não adota a política de parcelamentos cíclicos/anistia (mais de um parcelamento/anistia diferente em menos de 4 anos)? 

2.4 Há uma cultura de encaminhamento de procedimentos fiscais para fins penais (considera-se satisfeita essa cultura acaso haja encaminhamento de no mínimo 1 a cada 2 anos)?

3 Gestão da Informação e Meios Alternativos Sim Não

3.1 Existe tratamento da informação (relatório de gestão ou outros mecanismos) para utilização no combate à sonegação?

3.2 Existe relatório anual de gestão da dívida?

3.3 A administração se utiliza da tecnologia da informação (software, entre outros) no combate à sonegação?

3.4 A administração se utiliza de meios alternativos de cobrança (protesto, entre outros)?

4 Governo Eletrônico e Economia Comportamental Sim Não

4.1 Adota-se a política de governo eletrônico na administração tributária (fazendo consultas, emitindo boletos para pagamento de tributos, expedindo certidões, entre outras ferramentas pela internet)?

4.2 O site destinado à prestação dos serviços ao contribuinte está atualizado e com todos os seus serviços funcionando? 

4.3 A administração tributária adota insigths comportamentais no seu relacionamento com o contribuinte (cupom fiscal premiado, notificação via SMS ou e-mail, entre outras)?

4.4 Há um acompanhamento dos resultados desses insigths comportamentais?

5 Cidadania e Educação no Combate à Sonegação Sim Não

5.1 A administração promove programas ou campanhas educativas sobre a tributação ou o combate à sonegação?

5.2 A administração publica anualmente lista de devedores ou disponibiliza em seu site pesquisa para consultar seus devedores?

5.3 A administração tem entre suas políticas fiscais dar desconto nos tributos pagos em dia?

5.4 A administração promove algum modelo de participação dos cidadãos nas escolhas políticas (orçamento participativo/outros)?

5.5 Há avaliação de impacto desses programas em que há participação do cidadão?
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Tabachnick e Fidell (2007). Para a validação das hipóteses por meio da análise fatorial 

confirmatória, Hair (2006) sugere amostra mínima de 50 observações, onde quanto maior o 

número de casos melhor será o resultado. Neste intuito, de posse das respostas coletadas, optou-

se pela utilização de uma análise fatorial confirmatória (EL-AKREMI, 2015). Mais 

especificamente, examinou-se: (1) se cada item (pergunta) do questionário teve uma carga 

fatorial (loading) significante no fator hipotetizado, e (2) como a estrutura sugerida de 5 fatores 

se correlaciona entre si. De modo resumido, analisou-se como cada indicador tem capacidade 

de explicar uma larga proporção do seu respectivo fator latente. 

Sendo certo que para medir a confiabilidade dos construtos identificados nas hipóteses, 

aferindo as devidas consistências internas, Tabachnick e Fidell (2001) sugerem como valor 

mínimo de carga fatorial confiável o critério de 0,60 e um nível de precisão de igual valor. 

Atingindo-se estes cutoffs, podemos garantir que alguns critérios mínimos de validade interna 

e consistência estatística foram atingidos. Neste sentido, calculou-se a confiabilidade composta 

de cada construto (análogo ao cálculo de Alpha de Cronbach), bem como a variação média 

extraída (AVE – Average Variance Extracted), que idealmente deve ser maior do que .50 para 

cada dimensão (FORNELL & LARCKER, 1981) como uma métrica inicial de validade 

convergente entre todas as dimensões em análise. 

 

3.3 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

A pesquisa foi delimitada por outras já realizadas sobre a sonegação, as quais serviram 

de fundamento para identificar as principais causas da sonegação no Brasil. Todavia, não há 

como ser exaustivo nas causas, motivo pelo qual, sem pretensão de esgotar o tema, dada a 

brevidade do estudo, desenvolveram-se somente as principais, reiteradamente citadas nas 

pesquisas. 

Foram utilizados como referência relatórios de gestão produzidos pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal do Brasil. Até porque, comparativamente à 

maioria dos municípios e dos estados, desenvolve um trabalho mais estruturado, dada sua maior 

capacidade financeira, ante a maior concentração de receitas na União em nosso federalismo. 

Ante a complexidade do sistema tributário brasileiro, que comporta competências 

tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, não foi possível fazer 

uma análise detalhada de todos os tributos, optando-se por uma menção geral à tributação. Os 
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principais estudos citados baseiam-se no imposto de renda, nos impostos sobre a circulação de 

mercadoria e serviços, bem como nas contribuições previdenciárias. 

 Apesar da tentativa de alcançar a maior heterogeneidade possível no questionário 

aplicado, a brevidade de tempo não possibilitou expandir ainda mais os entes analisados, 

resultando em dados suficientes, mas ainda longe da proporcionalidade brasileira. Por outro 

lado, a opção por perguntas com respostas binárias facilitou a coleta das informações, mas 

demonstrou uma limitação da pesquisa que poderia explorar outros itens, acaso tivesse mais 

tempo e acesso a informações, as quais foram difíceis de serem encontradas. Da mesma forma, 

a pesquisa poderia ter ouvido pessoas que trabalham diretamente com a matéria, objetivando 

qualificar ainda mais o trabalho, o que também não foi realizado pelas limitações já explicadas. 
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5. CAUSAS QUE INFLUENCIAM A SONEGAÇÃO NO BRASIL 

 

A partir dos estudos apresentados no referencial teórico alinham-se as principais 

causas que influenciam a sonegação no Brasil, por meio de escolhas fundamentadas em 

pesquisas, dados estatísticos e na literatura, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas 

objetivando preparar fundamento para a apresentação das propostas que foram incluídas na 

avaliação do indicador de combate à sonegação. Ou seja, o indicador tem como elemento 

norteador as exigências mínimas para se fazer uma política pública de combate à sonegação, as 

quais buscarão minimizar o impacto das causas apresentadas. Respaldando pensamento de 

Keyifli (2019), que estuda a sonegação como um déficit tributário com a finalidade de 

estabelecer políticas que diminuam a inconformidade tributária, almejando arrecadar aquilo que 

está previsto, além de estimar o percentual não arrecadado. 

Há, contudo, um limite das causas a serem analisadas, sendo que a ordem escolhida para 

o desenvolvimento não está relacionada a uma relevância sequencial. De toda forma, conforme 

exposto por Utsumi (2014), a fraca fiscalização e punições leves são determinantes para a alta 

evasão no Brasil, sendo, portanto, uma das causas relevantes. 

A título exemplificativo pode-se citar a pesquisa realizada por Sá, Martins e Gomes 

(2014) direcionada a aferir o grau e causas que impactam a conformidade tributária dos 

cidadãos portugueses, elencando fatores como sistema político, participação política, satisfação 

do indivíduo, confiança nos outros, confiança institucional e religiosidade. 

As causas aqui trabalhadas se aproximam daquelas elencadas em estudo da The 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2010), nominado Forum 

on Tax Administration, destinadas a verificar a conformidade tributária: dissuasão, 

normatividade, oportunidade, justiça e confiança, fatores econômicos e interações. 

 

4.1 DA CULTURA DAS TRANSGRESSÕES NO PAÍS 

 

 O Brasil tem um histórico de formação cultural leniente com as transgressões, sendo 

certo que o papel da cultura exerce influência na decisão do contribuinte de se conformar ou 

não à tributação, determinando que a sonegação será maior ou menor a depender da 

compreensão social sobre a coletividade em detrimento de um pensamento individualista. Alm 

e Torgler (2006) e Tsakumis, Curatola e Porcano (2007) fizeram uma pesquisa com base nesses 

fundamentos, constatando que quanto maior o pensamento coletivo menor será a evasão. 
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Ainda tendo como objeto a análise cultural é relevante citar os trabalhos de Benjamini 

e Maital (1985); Gordon (1989); Roth, Scholtz e Witt (1989) e Myles e Naylor (1996), que 

aferiram impactar na conformação tributária do contribuinte a rejeição ou não da sociedade à 

violação das leis. Logo, se a prática for reprovada socialmente a evasão será menor. 

Laurentino Gomes (2007) retrata a vinda da família real para o Brasil, nos esclarece com 

pormenores sobre a nossa cultura histórica de leniência com as transgressões. Nele conhece-se 

melhor nossas raízes culturais, políticas e econômicas, muitas delas provenientes de casos de 

corrupção, favorecimentos e violência. 

Passagens da obra de Jayme Cortezão, nominada “Alexandre de Gusmão e o Tratado de 

Limites em 1750”, ilustram o contexto cultural de transgressões no país, havendo relatos da 

disposição do povo brasileiro e mineiro de se enriquecer rapidamente por qualquer meio, 

inclusive empregando o descaminho, que hoje corresponde à sonegação clássica. (Torres, 

1980).  

Em Leal (2012) fica bem clara a relação de poder dos Coronéis, que eram 

representativos do Estado em seus rincões, período em que o juiz, delegado, prefeito e outros 

políticos sofriam influência de um coronel, ou seja, havia uma naturalização do desrespeito à 

lei por parte dos Coronéis, já que eram eles quem as “forjavam” com sua proeminência. 

 A formação cultural brasileira, para muitos estudiosos, está ligada ao “jeitinho brasileiro” 

revelando uma perspicácia natural, mas estando também atrelada a todo tipo de transgressão 

social não reprovável. 

 Moreira (2008) reproduziu debates promovidos pelo ETCO a respeito do tema e pode 

ser um parâmetro para tratar sobre a matéria. Já no texto de abertura, o autor inaugura uma 

reflexão sobre nossa leniência cultural com os desvios de condutas, destacando o uso da 

“malandragem” para lograr qualquer tipo de vantagem, a qual é avaliada, em geral, como algo 

positivo e chama para o centro do debate a relação entre ética, política e economia.  

 Partindo do pressuposto de que há um pensamento socialmente difundido de que a 

regulamentação dos comportamentos sociais é imprescindível para a vida em sociedade, seria 

de se presumir que todos respeitassem as leis. De outro lado, verifica-se um alto grau de 

descumprimento espontâneo das mesmas, chegando a ser disseminada uma cultura popular de 

qual lei teria ou não legitimidade social, prática que pode ser representada pelo bordão 

corriqueiro: “a lei X não pegou”. Inclusive, o que ainda pressiona o comportamento 

consentâneo com a legislação são as penalidades impostas pelo seu descumprimento. 
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Montoro Filho (2008) questiona: se as regras de convivência são importantes para as 

sociedades porque ainda assim as pessoas a desobedecem? Ele justifica que o descumprimento 

às normas ocorre pelo benefício imediato ao cidadão, todavia no longo prazo todos seguiriam 

aquela conduta irregular e a vantagem desapareceria, prejudicando a coletividade. Cita o 

exemplo do sonegador que o faz para obter vantagens concorrenciais, mas quando os 

concorrentes observam aquela conduta, bem como as vantagens obtidas, passam a fazer 

também, e a sociedade acaba perdendo as receitas dos tributos, que seriam utilizadas para os 

investimentos sociais necessários, ou até diminuir a carga tributária. 

Sobre a visão do brasileiro a respeito dos desvios de condutas, Almeida (2007) traz uma 

vasta pesquisa sobre os valores sociais, econômicos e políticos dos cidadãos brasileiros, tendo 

como um dos resultados o fato de que 2/3 da população já utilizaram do “jeitinho” para 

resolverem seus problemas. 

Constata-se que há no Brasil uma cultura de leniência com aquilo que pode provocar 

uma vantagem pessoal, que se, ao revés fosse olhada pelo todo, ensejaria uma atitude coletiva 

diferente. O impacto da cultura da transgressão sobre a sonegação é ainda maior, já que há 

estudos indicando que os cidadãos não consideram a sonegação tão grave quanto o roubo. 

(THOMAS, 2015). 

 

4.2 EXCESSO DE LEIS COMO INCENTIVO À TRANSGRESSÃO 

 

 Mesmo que as leis sejam estáticas e a sociedade dinâmica, demonstrando uma 

dificuldade das legislações acompanharem “a suposta vontade popular”, é necessário que esse 

desiderato se concretize cabendo aos legisladores resguardá-lo. Não obstante, essa vontade não 

precisa ser pormenorizadamente tratada, como ocorreu com nossa Constituição, obra por 

demais analítica, que ainda assim já comportou outras inúmeras mudanças Constitucionais. 

Uma saída para o excesso de normas seria estabelecer regras gerais, que seriam aplicadas aos 

casos específicos, deixando para o Poder Judiciário resolver os conflitos resultantes dessa 

conformação. 

 Contudo, isso não é o que ocorre no país, cada vez mais procura-se legislar de forma a 

tratar de todas as hipóteses possíveis existentes, talvez fruto da tentativa de se evitar espaços 

para o cidadão se desvencilhar da lei. Falta fazer uma reflexão, no momento da elaboração, de 

como será a aplicação das leis após entrarem em vigor, cujo retrato é a excessiva remissão a 
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uma regulamentação posterior existente em nosso ordenamento, protelando ainda mais a 

possível solução. 

 José Murilo de Carvalho (2009) pontua que o excesso de leis estimula a transgressão, 

pois o Estado parte do pressuposto de que o cidadão é desonesto, necessitando regular todas as 

possíveis ilicitudes que ele porventura cometerá. Logo, quanto mais o Estado tenta regular para 

apertar o cerco contra os desvios de condutas, mais gera descumprimento à lei, provocando um 

círculo vicioso em que o excesso de leis conduz às transgressões. Assim, o Estado produz mais 

leis para evitar essas transgressões, resultando em mais transgressões. Maquiavel (1963) já 

alertava que para as leis serem respeitadas precisava haver uma disseminação dos bons 

costumes, o que já foi abordado no item anterior. 

 O excesso de leis foi objeto de pesquisa pelo IBPT, “Quantidade de Normas editadas no 

Brasil. 26 anos de Constituição Federal de 1988”, constatando que desde a promulgação da 

atual Constituição até 30 de setembro de 2014 foram editadas mais de 4,9 milhões de normas, 

o que dá uma média de 782 normas por dia útil. Em matéria tributária foram editadas 320.343 

normas, que correspondem a mais de 2,10 normas tributárias por hora (dia útil), sendo que 

9,47% dessas normas tributárias foram editas pela União, 30,18% pelos Estados e 60,36% pelos 

municípios. (AMARAL, G. L.; OLENIKE; AMARAL, L. M. F. & YAZBEK, 2014). 

 Levando em conta as empresas, e o fato de que não realizam negócios em todos os 

estados ou municípios, estima-se que cada uma deva obedecer mais de 3.636 normas, com mais 

de 40.865 artigos, o que determina um custo anual de R$ 50 bilhões para que as empresas 

mantenham pessoal, sistemas e equipamentos destinados a acompanhar a legislação. 

(AMARAL, G. L.; OLENIKE; AMARAL, L. M. F. & YAZBEK, 2014). Bertolucci e 

Nascimento (2006) estimaram o custo de conformidade dos tributos aqui no Brasil em 0,75% 

do PIB, na média das empresas de capital aberto. 

Soares (2019), ao comentar sobre o desempenho do Brasil no relatório sobre a facilidade 

de fazer negócios nos países, Doing Business 2020 (DB 2020), levando em conta o custo para 

o cumprimento das obrigações tributárias, observou que, à época do primeiro estudo, o Brasil 

ocupava a 126ª posição entre 183 países e hoje passou para a 124ª colocação, com base em 190 

países. Já no que se refere aos pagamentos dos impostos, o Brasil estava na 150ª posição, 

passando para a 184ª. Saltando aos olhos como o custo para o cumprimento das obrigações 

tributárias no Brasil é alto, influindo negativamente no nosso nível de competitividade 

internacional. 
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Nos trabalhos de Sandford (1973); Sandford, Goodwin e Hardwick (1989); Blumenthal 

e Slemrod (1992); Sandford (1995) e Franzoni (1999) a complexidade do sistema tributário é 

tratada como uma das causas de não conformidade do contribuinte, resultado do fato de que 

quanto mais custoso for para estar em conformidade com os tributos maior será a evasão.  

 O excesso de leis está intimamente ligado à burocracia existente hoje no país, que acaba 

levando muitas empresas para a ilegalidade, pois o mero custo operacional de cálculo da 

tributação já torna por demais onerosa a atividade econômica praticada, inviabilizando muitas 

vezes uma competição internacional. 

 Além do excesso de leis, soma-se um sistema tributário complexo, o que, em geral, exige 

a necessidade de um contador para apresentar a declaração dos tributos devidos pelos 

contribuintes às respectivas Receitas. Sendo certo que há estudos relacionando a conformidade 

do contribuinte com as sugestões dos contadores, que conhecem melhor a legislação e sabem 

sobre a capacidade e aleatoriedade das fiscalizações, impactando na sonegação. 

(REINGANUM & WILDE, 1991; ERARD, 1993; FRANZONI, 1998). 

 Cada vez mais resta evidente a necessidade de uma comunhão de esforços entre a União, 

os estados, o Distrito Federal e os municípios para simplificarem o sistema tributário, seja por 

meio de normas gerais para estados e municípios, evitando inclusive as guerras fiscais, como 

para formas práticas e fáceis de calcular o tributo devido, minorando um custo extremamente 

prejudicial para o ambiente de negócios e os cidadãos. Para isso ocorrer haverá a necessidade 

de dar menor ênfase para o aspecto meramente arrecadatório dos entes, buscando as soluções 

com foco no panorama nacional, nem que para isso sejam feitas as devidas compensações. 

 

4.3 O ESTADO TRANSGRESSOR 

 

 O mau exemplo que o Estado dá permeia a maior parte dos estudos sobre a sonegação, e 

esta é uma das principais justificativas para o ato de sonegar. O raciocínio se desenvolve mais 

ou menos da seguinte maneira: se o próprio Estado, por meio de seus governantes, deixa de 

cumprir com suas obrigações (assim como está sempre envolvido com a corrupção), a conduta 

de sonegar seria uma mera forma de reproduzir o modo de agir do Estado. O cidadão acaba 

vendo o comportamento do Estado como aquele descrito no famoso ditado popular “faça o que 

eu digo, mas não faça o que eu faço”, provocando uma descrença em seus atos. 

 A corrupção tem sido uma das principais transgressões imputadas ao Estado, cuja 

pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Instituto 
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Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) destinada a apurar os “Retratos da 

Sociedade Brasileira: Problemas e prioridades”, realizada anualmente, concluiu que 65% dos 

pesquisados entendem a corrupção como uma vicissitude extremamente grave, ficando em 1° 

lugar no ranking dos principais problemas do país; e em 3° lugar (combater a corrupção) no 

ranking das prioridades. (CNI, 2016). Nos anos seguintes, a corrupção continuou aparecendo 

como um dos principais problemas (3° lugar em 2018 e 2019) e o combate à corrupção no 

ranking das prioridades (3° lugar em 2018 e 2019). (CNI, 2020). 

 A percepção de que o Estado é corrupto se soma à falta de cumprimento de seu desiderato 

Constitucional, entre este está o provimento da saúde e educação universais, ou da segurança 

pública. Tudo isso gera uma sensação de que o Estado não respeita suas obrigações, o que leva 

a uma dedução precipitada de que a tributação é algo nocivo e que a sonegação acaba fazendo 

parte desse jogo. 

 Tipke (2012) disserta a respeito do exemplo que o Estado deve dar em relação à 

tributação e aos seus gastos para que o cidadão se sinta obrigado perante ele, tendo como base 

uma relação de reciprocidade sob pena do aumento da sonegação em razão da descrença 

inevitável na função do Estado. 

A avaliação que os contribuintes fazem em relação aos governantes foi uma das relações 

causais estudadas que impactam a sonegação, conforme Alm e McKee (1998). Ou seja, se os 

governantes atendem os interesses dos contribuintes haverá um aumento da decisão de 

conformidade, como explica Levi (1998). Segundo Feld e Frey (2002), quanto mais o 

contribuinte confiar no Estado maior será o grau de conformidade, e menor a evasão. 

Dentre os temas aqui abordados é indubitável que a corrupção propicia um intenso 

debate na sociedade e na imprensa a respeito do desvio de conduta existente nas relações 

institucionais e privadas da administração pública do país. O julgamento do Mensalão e os 

desdobramentos da operação Lava Jato catalisaram ainda mais a difusão da matéria. 

 A corrupção é uma agenda sempre presente nas discussões centrais do país. Relembre-

se o caso da fraude ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) capitaneado pela 

advogada Jorgina de Freitas; o processo de impeachment do ex-Presidente Collor, decorrente 

das acusações de fraudes na reforma da Casa da Dinda e desvio de dinheiro de campanha; a 

fraude na construção do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo, que culminou na 

cassação do senador Luiz Estevão, conhecido como “caso Lalau”, entre tantos outros. Como 

objetivo para o futuro, deve-se extrair dos fatos maneiras de coibir as condutas irregulares, 

evitando o desvio das verbas públicas. 
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Segundo estudos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) a 

corrupção tem um custo médio anual entre 1,5% a 2,6% do PIB, o que corresponderia 

aproximadamente, segundo dados atuais, entre R$ 79 bilhões a R$ 137 bilhões (FIESP, 2010). 

Entretanto, nesse percentual não é computado o que talvez seja o principal prejuízo gerado pela 

corrupção:  o sentimento produzido no cidadão de que o Estado é improbo e, portanto, não 

merece respeito. É verdade que esses números são bem inferiores à sonegação no Brasil, que 

representa perdas de R$ 710,5 bilhões. (SINPROFAZ, 2019). 

Para iniciar uma mudança cultural é necessário que o Estado dê exemplo positivo, sendo 

um agente que respeite a Constituição e as leis. 

 

4.4 ECONOMIA, SONEGAÇÃO E JUSTIÇA NA TRIBUTAÇÃO 

 

 Para haver um ambiente econômico em que a livre iniciativa se desenvolva plenamente 

a Constituição traçou as premissas básicas no art. 170 e §, ao tratar da Ordem Econômica e 

Financeira. A segurança jurídica, política e econômica são conceitos indeléveis ao sistema 

econômico de qualquer país, repercutindo diretamente no ambiente de negócios existentes. 

 Ocorre que, nem sempre, todos os atores econômicos estarão dispostos a cumprir com 

suas obrigações fazendo necessário um aparelhamento estatal para cumprir sua missão, bem 

como constranger aqueles que porventura queiram delinquir com as sanções legais. 

 O imbróglio surge quando a busca incessante pelo lucro se torna o fim único a ser 

alcançado, o que o capitalismo ainda costuma conviver com frequência, dado o egoísmo e 

individualismo presentes. 

 Marcílio Marques Moreira (2008) fez excelente retrospectiva sobre como um ambiente 

de negócios éticos ajuda a todos crescerem mutuamente sem a necessidade de se submeterem 

às transgressões. Lembra que a economia surgiu como ramo da ética, pensamento iniciado em 

Antônio de Florença, Bernardino de Siena e Adam Smith. Ressalta que as empresas não podem 

prescindir da busca pelo lucro, todavia não devem viver em função dele, como o capitalismo 

selvagem estimulou, uma vez que as empresas exercem muitas outras funções sociais, as quais 

são até mais relevantes perante a sociedade. Enfim, em seu pensamento, a sonegação ou os 

subterfúgios não são um caminho lícito por parte das empresas, tendo como fim o lucro, sob 

pena de praticarem a concorrência desleal, desmoralizarem o livre mercado e influenciarem 

negativamente a competitividade. 
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 A sonegação como um mecanismo para ganhar vantagem dos concorrentes tem efeitos 

nefastos para economia, seja porque elimina os gastos com o custo do cálculo da tributação 

quanto pelo tributo em si, o que pode gerar uma vantagem concorrencial de até 50%. Ou, nos 

casos de tributação mais elevada, como o cigarro e as bebidas, os quais ultrapassam 90%. 

Fatores que podem ensejar o domínio do mercado prejudicando ainda mais os consumidores, 

pois poderá haver determinação de preços em patamares exorbitantes, sem falar no desemprego 

e outras consequências. 

 Essa discussão tem total correlação com a visão do cidadão sobre a onerosidade da 

tributação, o que acaba não provocando uma rejeição social para a prática sonegadora, muitas 

vezes ensejando a conduta contrária, aumentando a procura por produtos piratas ou sem nota 

fiscal, os quais se apresentam economicamente mais baratos para o consumidor, evidenciando 

até uma legitimação social da conduta. Para comprovar a assertiva basta verificar que os 

impostos elevados são citados em pesquisa como o 8° pior problema existente no Brasil e a 

redução dos impostos é a 6ª prioridade elencada. (CNI, 2016). Os impostos elevados 

continuaram no topo dos principais problemas brasileiros, ocupando a 7ª colocação em 2018 e 

a 9ª em 2019. Já a redução dos impostos esteve na 8ª posição de prioridades dos pesquisados 

em 2018 e 9ª em 2019. (CNI, 2020). 

 A tributação elevada como fator determinante para o aumento da evasão é justificativa 

de teorias econômicas. (Adam Smith, 1776 e Friedland, Maital & Rutenberg, 1978). Isto guarda 

correlação com as pesquisas sobre o impacto da justiça tributária na decisão de conformidade 

dos contribuintes, logo, quanto mais justo o contribuinte avaliar a tributação, em relação aos 

serviços prestados pelo Estado, menor será a evasão, como analisado por Cowell (1992); 

Andreoni, Erard e Feinstein (1998) e Santos e Lopes (2013). 

No rol das justificativas para a conduta sonegadora, levando em conta o viés econômico, 

a “legítima defesa” é uma das fundamentações mais recorrentes. Inobstante, esse argumento 

não seja favorável à maior parte da população, pois os mais pobres acabam tendo uma maior 

incidência tributária proporcional sobre seus rendimentos, tendo em vista uma matriz tributária 

essencialmente sobre o consumo, gerando uma grave injustiça fiscal (IPEA, 2009). Isso 

acontece porque os mais pobres, por consumirem toda a renda em produtos ou serviços, que é 

a base tributária nacional, acabam sendo mais onerados. Além disso, se eliminam mecanismos 

para sonegar, uma vez que a tributação se dá em fase anterior à operação de consumo, que é 

repassada dentro do preço final do produto ou serviço. Logo, os mais ricos, de maneira inversa, 

contribuem proporcionalmente com menos, além de terem “acesso” à possibilidade de 
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sonegarem, fato constatado pelos estudos de Alstadsæter, Johannesen e Zucman (2018), em que 

as classes mais ricas sonegam mais de 30% de seus ganhos em detrimento de média de 2% de 

evasão para as outras classes. No mesmo sentido Pinto (2012); Tax Justice (2013) e MF (2015). 

 Para combater a realidade apresentada é pertinente, como já ressaltado, que o Estado 

tenha mecanismos de controle, fiscalização e recuperação. Por outro lado, se nesse ambiente de 

negócios as próprias empresas e pessoas físicas optarem por agir eticamente o Estado 

economizará gastos com a fiscalização, em proveito até de uma menor tributação. 

 Com base na situação econômica relatada, e na cultura das transgressões aqui existentes, 

Montoro Filho (2008) sugere uma descentralização do poder decisório promovendo uma maior 

participação da população nas decisões políticas, influindo nas escolhas orçamentárias e 

destinação das políticas públicas, almejando gerar maior comprometimento do cidadão e 

reduzir sua possibilidade de transgressão. 

 

4.5 O ENFORCEMENT E A SONEGAÇÃO 

 

O enforcement é um dos fatores descritos por vasta literatura como inibidor dos desvios 

de conduta, dimensão representada pela máxima efetividade da lei e seu cumprimento, não 

atuando apenas preventivamente em relação à evasão, como também da corrupção. 

(SCHNEIDER & ENSTE, 2002; BRUNETTI & WEDER, 2003). 

Franzoni (1998) comenta que um rigoroso mecanismo de expropriação patrimonial, por 

meio do processo de execução, afastando o contribuinte sonegador de sua riqueza é mais efetivo 

até que a combinação das variáveis penalidade e número de auditorias. Por outro lado, Utsumi 

(2014) elenca a fraca fiscalização e punições leves como causas determinantes para a alta 

evasão no Brasil. 

A capacidade do Estado em combater os desvios e fazer cumprir a lei são elementos 

primordiais para o combate à sonegação e serão tratadas no capítulo seguinte. Entretanto, 

comparado com outros países, o enforcement no Brasil é fraco. 

 

4.5.1 Efeito dos Parcelamentos Cíclicos na Sonegação 

 

É recorrente a veiculação pela imprensa de notícias dando conta que diversos setores da 

economia nacional, ou grupos organizados, pressionam o Governo Federal para que sejam 
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editados parcelamentos, com o propósito de regularizar sua situação fiscal, incidindo descontos 

de toda a espécie. No âmbito federal foram mais de 40 parcelamentos especiais (Refis 1, PAES, 

PAEX, Simples Nacional, Funrural, Timemania, Refis da Crise, Profut, Pert, entre outros) nos 

últimos 20 anos, e mesmo assim, regra geral, os devedores não conseguiram se organizar para 

regularizar a situação fiscal perante a União. Ademais, em grande parte desses parcelamentos 

pagavam-se quantias módicas (no Refis da crise pagou-se entre R$ 50,00 e R$ 100,00) por um 

período significativo de tempo até que os débitos fiscais fossem consolidados (quando há a 

apuração dos débitos totais dividido pelo número de parcelas restantes, gerando os valores reais 

a serem pagos), momento em que os aderentes deixam de efetuar seus pagamentos, sendo, 

assim, excluídos do parcelamento mais de 50% dos aderentes, confirmando-se o intento 

estritamente protelatório e ocasional da adesão. (RFB, 2017). 

Segundo pesquisa de Faber e Silva (2016) os contribuintes já perceberam a tendência 

do governo de editar parcelamentos especiais de forma reiterada. Por essa razão adequaram seu 

comportamento e verificaram que é mais vantajoso aderirem aos respectivos parcelamentos, 

objetivando prolongarem o pagamento de seus débitos, do que se manterem adimplentes. 

Demonstrando ainda que as empresas que aderem rotineiramente a tais parcelamentos cíclicos 

adotaram a postura de não pagar em dia seus tributos, ante uma decisão puramente econômica 

e racional, reduzindo assim a arrecadação espontânea em 1,5%, estimando perdas de R$ 18,6 

bilhões por ano. 

Em consonância com os textos aqui tratados, Paes (2012) fez uma pesquisa sobre os 

parcelamentos especiais editados pelo Governo Federal e constatou que, apesar de haver 

aumento da arrecadação no período inicial, ela não se sustenta no decorrer do tempo, além de 

impactar negativamente no pagamento espontâneo do tributo, uma vez que os contribuintes 

passaram a perceberem que podem regularizar suas situações fiscais de tempos em tempos. 

Dados divulgados pela RFB (2017) comprovam que esse comportamento se tornou tão 

nocivo e corriqueiro que os contribuintes que aderiram a mais de 3 parcelamentos especiais 

possuem uma dívida maior que R$ 160 bilhões, com 68,6% correspondendo a contribuintes 

sujeitos a acompanhamento diferenciado. 

Os parcelamentos cíclicos estimulam o aumento da sonegação na medida em que 

projetam “planejamentos tributários” e os sonegadores podem, de tempos em tempos, 

regularizar sua situação fiscal, protraindo o pagamento dos débitos. Pode-se tomar como 

referência um dos últimos parcelamentos excepcionais editados pelo Governo Federal, o Refis 

da Crise. Se um devedor tivesse adotado a prática deliberada de sonegar, aplicando o valor do 
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tributo não pago em renda fixa ou outro investimento similar, e tivesse optado pelo pagamento 

à vista, com desconto de multa, juros e encargos, teria tido lucro com tal operação. Até porque, 

dentro de uma equação financeira mais geral, ele poderia nem ser autuado pelo Fisco. Em 

resumo, no Brasil os contribuintes possuem fortes incentivos a praticarem a evasão fiscal, até 

como forma de financiamento de seus custos, face os parcelamentos frequentes, entre outros 

fatores. (PLUTARCO, 2012). 

Uma vez mais, para respaldar o presente raciocínio, reporta-se às declarações atribuídas 

ao ex-Ministro do Planejamento e da Fazenda, Nelson Barbosa, que, por uma dedução a 

contrario sensu, observa-se como são prejudiciais os parcelamentos cíclicos servindo de base 

para o planejamento das empresas se financiarem junto ao Governo por meio do não pagamento 

de seus tributos e acerto de contas com o fisco no próximo parcelamento: 

Segundo ele, revelando números da Receita Federal, apenas a desaceleração da 

economia não teria impacto tão forte da arrecadação do país. Mas, segundo afirmou, 

junto com a desaceleração, muitas empresas têm tomado a decisão de não recolher 

regularmente os impostos para não se descapitalizarem. 

Segundo a Receita, a decisão de não pagar regulamente os impostos é tomada 

unilateralmente pelas empresas que podem, depois, parcelar os tributos e voltar à 

adimplência. Assim, não precisam recorrer a bancos em caso de necessidade, em 

especial neste período de juros tão altos. Um dos desafios do governo é reverter o 

pessimismo que, segundo o ministro, tomou conta especialmente das empresas que 

acabaram por suspender os investimentos. (LÔBO, 2015).  

Prescreve-se à presente conjuntura uma das variantes que serve como parâmetro para 

inúmeros estudos sobre a sonegação, determinando que, quando a carga tributária é alta e a 

probabilidade de detectar a sonegação é baixa, acrescido de incentivos governamentais para 

tanto – que é o caso dos parcelamentos cíclicos –, é economicamente racional para pessoas 

físicas e jurídicas sonegarem, conforme (PLUTARCO, 2012; SINPROFAZ, 2013). É 

fundamental acabar com a cultura dos parcelamentos cíclicos, estabelecendo somente uma 

hipótese geral para os parcelamentos, evitando, com isso, os casuísmos e a violação da isonomia 

tributária. 

Tipke (2003) foi outro autor a criticar a postura de parcelamentos frequentes ao 

esclarecer que esses benefícios fiscais (parcelamentos reiterados com descontos de multas, 

juras, encargos etc.) acabam por contaminar o comportamento dos bons contribuintes, aqueles 

que pagam em dia. Isso porque percebem que estão sendo feito de bobos pelos governos e 

passam a comportar-se como os maus contribuintes. Sugere que os legisladores se atenham a 

favorecer a honestidade tributária com rigoroso controle, ante a finalidade de promover a 

igualdade na distribuição da carga tributária. 
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Veja que estudo da OECD (2013), nominado “Working Smarter in Tax Debt 

Management”, que fez uma análise dos parcelamentos em 26 países, verificou que o prazo 

máximo dos parcelamentos, em geral, varia entre 12 e 24 meses. A prática brasileira é por 

demais leniente com a sonegação, cujos parcelamentos especiais podem dilatar seus 

pagamentos em até 180 meses, havendo casos de parcelamentos que não tinham prazo definido 

e o pagamento mensal estava atrelado a um percentual com base no faturamento. Ficando claro 

como a conduta governamental enfraquece o enforcement brasileiro.  

No mesmo sentido são as considerações de Brondolo (2009) ao relatar que na maioria 

dos países os parcelamentos duram até 2 anos, enquanto no Brasil podem se estender por 15 

anos. 

A fim de corroborar o que foi exposto, um experimento de Lam, Mckee e Beck (1990) 

procurou identificar nos EUA os impactos, ao longo do tempo, de políticas tributárias de 

anistias sobre a evasão e chegou a evidências que a conformidade dos contribuintes cai a partir 

da introdução de programas de anistias, ante a expectativa gerada para os próximos e a sensação 

de injustiça por quem cumpre a lei. 

Le Borgne e Baer (2008) respaldam o entendimento de que as políticas de parcelamentos 

e anistias estimulam a não conformidade tributária. Logo, não se apresenta como uma boa 

estratégia para aumentar a arrecadação, embora alguns países ainda adotem a política de 

anistias, moratórias e concessão de parcelamentos para tentar fazer caixa, como aponta OECD 

(2013). 

 

4.5.2 A ineficácia do Sistema Administrativo e Judicial 

 

Franzoni (1999) sugere que a eficiência da execução fiscal, resultado da combinação 

entre a auditoria, a aplicação da penalidade e a recuperação do crédito, é um dos fatores 

inibidores da evasão. Portanto, a tramitação célere do processo judicial de recuperação é um 

fator relevante para a decisão do contribuinte de conformar ou não com as obrigações 

tributárias. 

Malgrado os esforços brasileiros em tornar o processo de execução mais respeitado e 

célere, fato é que há muita pressão econômica para que o status quo de uma legislação ineficaz 

continue. Basta observar que vários projetos para o aperfeiçoamento da execução fiscal foram 

apresentados, mas continuam sem tramitação efetiva no Congresso Nacional. Alvarenga (2017) 
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e Patu (2005) relatam como o lobby dos sonegadores atua há tempos no Planalto em busca de 

anistias, isenções, parcelamentos e regime de tributação diferenciado. 

Para se ter uma noção da realidade presente, 2 estudos do IPEA, “Custo Unitário do 

Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal” e “Custo e tempo do processo de execução 

fiscal promovido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)”, ilustram 

sobremaneira essa distorção. Registra-se que para se efetivar uma citação demora-se, em média, 

1523 dias. Para se concretizar os atos de persecução do patrimônio do devedor protraem-se 569 

dias na etapa de penhora e 722 dias na finalização do leilão. A soma desses períodos perfaz um 

total de 5 anos e 2 meses. O lapso temporal total permite que o devedor desfaça de seus bens 

no decorrer do processo, inviabilizando a recuperação eficaz do crédito. (IPEA, 2011 e 2012). 

É certo que as causas para o colapso sistêmico decorrem da legislação ultrapassada e da 

ineficiência inerente à prestação jurisdicional. A respeito da prestação jurisdicional vale fazer 

um registro histórico, cujo referencial seria o relatório Justiça em Números, o qual é bem 

elucidativo e divulgado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O relatório 

Justiça em Números 2015 (ano-base 2014) informou que foram baixados 28,50 milhões de 

processos de um total de 70,83 milhões no acervo, resultando em uma taxa de congestionamento 

de 71,4%. Explica-se, a cada 100 processos aguardando julgamento, apenas 28,6 foram 

solucionados. Vale ainda assinalar que os processos em fase de execução eram um dos 

principais entraves do Poder Judiciário, responsáveis por 51% do total. (CNJ, 2015). 

Embora o quadro alarmante tenha tido pequena reversão nos últimos anos, os dados 

mais atuais publicados no relatório Justiça em Números 2019 (ano-base 2018) dão conta que 

houve diminuição de um milhão de processos em relação ao ano anterior, demonstrando uma 

tendência de mais processos solucionados do que iniciados; maior índice de produtividade dos 

últimos 10 anos; redução do tempo médio de tramitação dos processos; queda de 0,4% no 

número de processos pendentes de execução fiscal; entre outros. Todavia, ainda existe um 

acervo de 79 milhões de processos pendentes de baixa, em que 54,2% se referem à fase de 

execução. Já as execuções fiscais representam 39% dos casos pendentes e 73% das execuções 

pendentes, com taxa de congestionamento de 90%. Contudo, mesmo que suspendesse a 

distribuição de novas execuções fiscais ainda seriam necessários 8 anos e 8 meses para liquidar 

o acervo. (CNJ, 2019). 

Lamounier (2008) assevera que a ineficiência do sistema de justiça e do law enforcement 

acaba gerando uma impunidade maior, alimentando ainda mais a sonegação, citando como 

fatores responsáveis: a corrupção, o clientelismo, a debilidade da repressão e outros. 
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 Enquanto não houver uma mudança de tratamento na forma de recuperação do crédito 

tributário, tendo em vista a ineficiência contumaz do Judiciário, que passe por mecanismo 

extrajurídicos de cobrança será muito difícil alterar esse quadro. 

 Ocorre que a ineficiência do sistema vigente não se resume à prestação jurisdicional, mas 

afeta identicamente a tramitação do processo administrativo fiscal. 

No Brasil adota-se um modelo de contencioso fiscal hierarquizado, muito parecido com 

a estrutura geral do Judiciário. No plano federal o Decreto nº 70.235/72 regulamenta esse 

processamento, estabelecendo que haverá duas instâncias e outra especial. O julgamento em 

primeira instância é de atribuição das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJs), de 

segunda instância do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e de instância 

especial do Ministro da Fazenda. 

Desde a ADI 1976/2007 que declarou inconstitucional a exigência do depósito ou 

arrolamento prévios de dinheiro ou bens para o recurso administrativo, que depois se converteu 

na súmula vinculante n° 21 (É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios 

de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo), a administração federal 

encontra dificuldade para recuperar parte de seus créditos. A partir desse julgado intensificou-

se uma conduta em que muitas empresas passaram a dissolver seu patrimônio, transferindo para 

outras empresas laranjas, enquanto recorriam contra o respectivo lançamento. Desse modo, 

após ajuizar a execução fiscal, não se encontrava patrimônio algum para garantir o pagamento 

do débito. 

A prática acabou se disseminando pela demora da tramitação do processo administrativo 

fiscal que, embora seja mais rápido que a via judicial, ainda assim apresenta-se moroso. Estudos 

realizados pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas (NEF), coordenado pelo 

professor Eurico Marcos Diniz de Santi, indicam que o tempo médio de duração do processo 

administrativo fiscal federal é de 5 anos ou 60 meses. Constata, da mesma forma, que quanto 

maior o valor do débito discutido maior a mora na tramitação, podendo chegar a 7 anos. 

(SANTI, 2009). 

Somando a média de duração do processo administrativo federal (5 anos) com a média 

de tramitação do processo de execução fiscal na Justiça Federal (8 anos, 2 meses e 9 dias) 

chega-se a um tempo total maior que 13 anos. Isso sem registrar que se o processo de execução 

fiscal passar por todas as suas etapas poderá durar 16 anos que, se somados ao tempo máximo 

de tramitação do processo administrativo federal (7 anos), resultará um tempo total de 23 anos. 

(IPEA, 2011). 
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Parece claro que se perde muito tempo debatendo o mérito de um lançamento sem a 

mínima necessidade. Sem falar que a hierarquização da tramitação administrativa tem se 

mostrado contraproducente na medida em que o acesso à via Judicial estará resguardado, no 

final, ao contribuinte. Essa superposição de instância pode ser diminuída, ou extinguindo o 

CARF ou transformando-o em Tribunal Arbitral por meio de uma cláusula de arbitragem para 

aqueles contribuintes que optarem pela via administrativa.  

A fiscalização administrativa também exerce papel preponderante no enforcement, 

inclusive uma das conclusões do estudo de Clemente (2016) sobre a sonegação no Brasil é que 

a conformidade tributária do contribuinte tenderá a ser maior de acordo com a melhor 

capacidade de auditoria e fiscalização. Sendo um fator mais relevante, no Brasil, do que as altas 

penalidades para diminuir a sonegação. Assim, a diminuição dos custos de investigação e 

aumento das tecnologias para detectar a sonegação são primordiais para o combate à sonegação.  

A literatura respalda a conclusão do trabalho citado, sugerindo que a combinação de 

fiscalização rigorosa e punição severa são os meios mais eficazes de combater a sonegação. 

(ALLINGHAM & SANDMO, 1972; SIQUEIRA, 2004; MAZAR & ARIELY, 2006). 

Dentro desse contexto o efetivo para exercer a fiscalização deve ser avaliado, cujo 

comparativo foi feito por Batista Júnior (2000) tomando como referência o número de 

habitantes por fiscal, a partir da seleção de alguns países, sendo que a França possui 1 fiscal 

para cada 497 habitantes; Alemanha 729, Canadá 1.653, Espanha 1.655, EUA 3.327 e o Brasil 

4.646. Muito embora, hoje, diante da sofisticação tecnológica, investir em tecnologia da 

informação determine melhores resultados, como sugerido por Clemente (2016). Todos esses 

fatores contribuem para o enfraquecimento do enforcement brasileiro. 

 

4.5.3 O Pagamento e o Parcelamento nos Crimes Tributários 

 

A diferenciação entre um ilícito administrativo, civil ou penal depende da escolha feita 

pelo Estado em reprimir determinado tipo de conduta. Elegendo os ilícitos penais como as de 

maior reprovação perante a sociedade. 

De um modo geral, no Brasil, o ilícito penal tributário não se destina à reprovação da 

conduta por ação ou omissão, mas sim ao recebimento do tributo. Isso se justifica pelo fato de 

que, na maior parte da história recente da nação, existiram hipóteses de extinção da punibilidade 

para o ilícito tributário, que quase sempre estiveram condicionadas ao pagamento e, mais 

recentemente, ao parcelamento da dívida como causa suspensiva da punibilidade. Some-se a 



57 

 

 

 

isso o fato de que a legislação referente aos ilícitos tributários atualmente abrange, na maior 

parte de seus delitos, os crimes materiais, ou de resultado, em que somente estará consumado o 

crime se houver a supressão ou a redução do tributo devido. 

Ocorre que os sucessivos parcelamentos acabam provocando um verdadeiro jogo de 

gato e rato entre o pagamento do débito ou persecução criminal, na medida em que a pretensão 

punitiva estará suspensa enquanto vigente o parcelamento, e aquela somente poderá ser 

retomada com a exclusão do parcelamento. Entretanto, com tantos parcelamentos essa adesão 

e exclusão acaba ocorrendo ao planejamento do devedor, perdendo assim o caráter inibitório da 

conduta. 

A prática descrita vai de encontro ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, que é a 

razão de existir do tipo criminal. No presente caso, os crimes tributários objetivam proteger 

todo o rol de normas Constitucionais e Legais aqui citadas, em especial relevo aquelas 

destinadas à concretização da arrecadação patrimonial do Estado, que terá como premissa uma 

tributação justa em consonância com os deveres Constitucionais do Estado de Bem-Estar 

Social, e os direitos de toda coletividade, na medida em que a tributação é que irá viabilizá-los. 

A tutela desse bem jurídico é muito importante para o ordenamento, tanto assim que sua 

violação deveria ser tão reprovável socialmente quanto a corrupção, pois está se tirando 

dinheiro da saúde, da educação, entre outros deveres fundamentais do Estado. 

Ao analisar a eficácia do pagamento nos crimes tributários correspondentes no direito 

comparado, tomando como base a França, Espanha e Alemanha, pode-se observar como nossa 

legislação é frouxa ao admitir o pagamento em qualquer fase como causa de extinção da 

punibilidade, e o parcelamento como causa suspensiva da exigibilidade da punibilidade. 

 Estudo comparado realizado por Campos (2018), tendo como objeto a extinção da 

punibilidade do crime tributário em 38 países, chegou às seguintes conclusões: apenas Portugal 

e Panamá possibilitam a extinção da punibilidade do crime tributário após a condenação; em 

26% dos países pesquisados o pagamento e o crime fiscal são independentes; em 32% a 

extinção da punibilidade é permitida antes do início de qualquer procedimento fiscal ou penal 

e em 24% a extinção da punibilidade é possível apenas até a fase de instrução processual penal, 

em situações menos graves. O levantamento demonstra como o modelo brasileiro é por demais 

leniente com o combate à sonegação. 

Basta ler os jornais para verificar que a persecução penal dos crimes tributários nos 

EUA, na Espanha e na Alemanha já colocaram na cadeia ou podem ainda impor essa sanção a 

pessoas ricas e notoriamente conhecidas. Como a prisão cautelar de Hélio Castros Neves nos 
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EUA, a prisão do ex-presidente do Bayer de Munique, Uli Hoeness, ou a possibilidade de prisão 

de Messi, Neymar e Mascherano na Espanha. 

 Vale também o registro de importante precedente ocorrido nos EUA, em que somente 

conseguiu prender um notório bandido, o famoso gangster conhecido como Al Capone (que 

cometeu desde assassinatos, corrupção, entre outros delitos), pelo crime de sonegação fiscal. O 

crime de sonegação permitiu condenar um delinquente contumaz, que já conseguira escapar de 

várias outras acusações. A condenação permitiu propagar o princípio de Direito Tributário que 

pecunia non olet, ou ainda, que o dinheiro não tem cheiro, podendo incidir a tributação sobre o 

enriquecimento fruto de ato ilícito. 

 Os casos relatados, além de demonstrarem que a lei se aplica para todos, fazem impor 

aquele receio de praticar a sonegação na perspectiva criminal, o que limita em muito a visão 

utilitarista de deixar de pagar o tributo, uma vez que a prisão é um temor que geralmente faz o 

ser humano não incluí-la na balança do benefício econômico advindo com a sonegação 

criminosa versus o risco calculado de sofrer uma restrição da sua liberdade. 

 Ante os fundamentos aqui desenvolvidos, não há mais como admitir a extinção da 

punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento do débito ou a suspensão da exigibilidade 

da punibilidade pelo parcelamento do débito, nos moldes como aqui praticado, sob pena de 

estimular-se um aumento ainda maior da sonegação, diminuindo o enforcement. 
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6. MENSURANDO O COMBATE À SONEGAÇÃO NO BRASIL 

 

A relevância do processo de avaliação das políticas públicas para uma boa gestão é 

amplamente difundida pela literatura. (ALA-HARJA & HELGASON, 2000; COTTA, 2001; 

GARCIA, 2001; MOKATE, 2002; FARIA, 2005; TREVISAN & BELLEN 2008).  

Indicadores podem servir como uma métrica para avaliação das políticas públicas uma 

vez que, segundo Van Bellen (2005), o indicador seria um parâmetro cuja função é fornecer 

informações sobre um fenômeno. Kondo (1999) reforça os argumentos da importância dos 

indicadores para os tomadores de decisões, auxiliando a avaliação das políticas públicas. 

A criação de um indicador de combate à sonegação deve partir dos elementos mínimos 

indispensáveis para um ente ter uma política estruturada e coordenada de combate à sonegação, 

de grande valia para os municípios em que há escassez de recursos e pessoal qualificado. 

Trabalho desenvolvido por Tristão (2003), que abrangeu pesquisa em 4.617 municípios 

(83,8% do total à época), constatou que, da média das receitas municipais, apenas 5,1% eram 

provenientes de arrecadação direta, sendo que 3.855 municípios dependiam das transferências 

intergovernamentais, precipuamente o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Havendo 

dados sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por exemplo, que é de competência 

municipal, demonstrando que os índices de arrecadação são baixíssimos comparados com a 

maioria dos países internacionais. (MARTONE; LONGO; TORRES; MOLDAU & SILBER, 

1994; REZENDE, 2001). 

Corroborando os dados apresentados, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro (FIRJAN) produz um estudo anual sobre a gestão fiscal dos municípios brasileiros, 

nominado Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), composto por quatro indicadores: IFGF 

Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF Liquidez e IFGF Investimentos, avaliando o 

desempenho de 5.337 cidades. Tendo como resultado do ano de 2019, conclui-se que 1.856 

municípios brasileiros não se sustentariam, pois não geram recursos suficientes para pagarem 

suas despesas administrativas. (FIRJAN, 2019). 

Vale citar uma experiência inovadora descrita no trabalho de Abrucio, Filippim e  

Dieguez (2013), que demonstra a importância das iniciativas cooperativas da Federação 

Catarinense de Municípios (FECAM) na melhoria da gestão pública dos municípios pequenos. 

O quadro de recursos escassos foi remediado por meio da criação de consórcios que permitiram 

a racionalização dos gastos e políticas públicas mais eficazes. Isso só foi possível porque a 

Fecam exerceu papel de assessoria técnica qualificada e não politizada, o que não gerou 
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concorrência com os municípios, ou seja, ela planejava e prestava consultoria técnica, 

fomentando os consórcios, que a executavam; bem como no fato de que se especializou em 

temas que os municípios eram carentes (exemplos: Escola de Gestão Municipal (EGEM) e 

ações intersetoriais). 

O fortalecimento dos laços municipalistas para enfrentar a nova realidade de gestão, que 

ocorreu concomitantemente ao processo de descentralização administrativa, iniciado na 

Constituição de 1988, possui evidências da teoria da mudança, caracterizada pela aprendizagem 

política, conforme características descritas por Sabatier (1988) e Bennett e Howlett (1992).  

O caso do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) foi uma 

experiência concreta de racionalização de gastos já que os municípios dividiam seus custos, 

além do ganho de eficiência nas políticas públicas, inclusive com aprimoramento da 

arrecadação tributária. Ele começou em 2007 com 13 municípios e passou para mais de 167 em 

2013, o que sugere a difusão de políticas, como já explicado, caracterizado por inovações 

políticas que se difundem entre vários governos. (SHIPAN & VOLDEN 2008). 

Passa-se, a seguir, a fundamentar os mecanismos identificados para formulação e 

implementação de uma política de combate à sonegação fiscal no país. 

 

5.1 ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA 

 

Conforme já estudado, Allingham e Sandmo (1972), Siqueira (2004) e Mazar e Ariely 

(2006) defendem que uma fiscalização rigorosa e punição severa são os meios mais eficazes de 

combate à sonegação. 

Pesquisa de Clemente (2016) sobre a sonegação no Brasil tem, entre suas conclusões, 

que a conformidade tributária tenderá a ser maior de acordo com a melhor capacidade de 

auditoria e fiscalização. Sendo um fator mais relevante, no Brasil, do que as altas penalidades 

para diminuir a sonegação. Podendo, dessa forma, ajudar a inibir a cultura das transgressões. 

Ante o exposto, todos os entes devem ter órgãos administrativos para cuidar do combate 

à sonegação que é exercido pelo Ministério da Economia no Governo Federal e pelas 

Secretarias de Fazenda em nível Estadual e Municipal. Sem descurar da competência de gestão 

da dívida e cobrança dos créditos tributários, cuja atividade também é preponderante no 

combate à sonegação exercida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pelas 

Procuradorias Gerais dos Estados e dos Municípios. 
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Além da existência de um órgão que exerça essa atividade, é fulcral ter carreiras 

organizadas administrativamente. Sendo relevante que as carreiras sejam providas por cargos 

efetivos acessados por meio de concurso, evitando a politização, temporalidade e perda de 

memória institucional. 

Soma-se a esses fatores a intervenção de Batista Júnior (2000), que fez um comparativo 

entre o número de habitantes e os responsáveis pela fiscalização no plano federal de alguns 

países. Chegando aos seguintes cenários: a França possui um fiscal para cada 497 habitantes; 

Alemanha 729, Canadá 1.653, Espanha 1.655, EUA 3.327 e o Brasil 4.646.  

Em relação ao número de procuradores vale ressaltar o 1° Diagnóstico da Advocacia 

Pública Municipal no Brasil que relata o deficit existente nos municípios brasileiros, onde 

apenas em 34,4% deles há um cargo efetivo, sendo certo que somente 27,3% dos municípios 

até 20.000 habitantes têm procuradores efetivos por concurso público. Tendo como uma das 

suas conclusões o fato de que os municípios que contam com o maior número de procuradores 

efetivos possuem avaliações mais elevadas no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM). (MENDONÇA; VIEIRA & PORTO, 2018). 

Na busca pela melhoria do seu enforcement, que é uma das exigências para melhorar o 

combate à sonegação, a Itália fez em 2017 uma reforma administrativa fundindo 3 agências 

tributárias em uma organização nacional de cobrança nominada Agenzia delle Entrate, cuja 

iniciativa tem sido bem-sucedida. As alterações tiveram como finalidade aumentar a eficiência, 

coordenação maior das funções, diminuir os custos, além de permitir à nova Agência acesso 

aos bancos de dados para realização de suas atividades. (OECD, 2019). No Brasil também 

deveria se pensar nessa integração de forças, além do compartilhamento de informações entre 

os entes. 

Para a validação do presente mecanismo de combate à sonegação junto aos destinatários 

do estudo, teve por objetivo verificar: 1) Existência de órgão administrativo que exerça a 

fiscalização e o gerenciamento da dívida? Sim ou Não; 2) Existência de órgão administrativo 

que exerça a cobrança judicial dos créditos? Sim ou Não; 3) Existência de carreira organizada 

administrativamente que faça atividade de fiscalização e gerenciamento da dívida? Sim ou Não; 

4) Existência de carreira organizada administrativamente que faça a cobrança judicial dos 

créditos? Sim ou Não; 5) Número de habitantes por fiscal? 
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5.2 POLÍTICA FISCAL RIGOROSA COM O SONEGADOR 

 

Estudo da OECD (2013), nominado “Working Smarter in Tax Debt Management”, 

concluiu que a política fiscal brasileira de editar parcelamentos reiterados é por demais leniente 

com o sonegador. Lam, Mckee e Beck (1990) descobriram, em pesquisa aplica nos EUA, que 

a conformidade dos contribuintes cai a partir da introdução de programas de anistias ante a 

expectativa gerada para os próximos e a sensação de injustiça por quem cumpre a lei, cujas 

mesmas conclusões são respaldadas por Le Borgne e Baer (2008). Acresce-se trabalho feito por 

Campos (2018), tendo como parâmetro 38 países, chegando à conclusão que o Brasil não pune 

rigorosamente os crimes tributários e as penas são pequenas comparativamente a outros crimes, 

o que influencia na difusão da naturalização desse tipo de ilicitude, contribuindo para propagar 

a cultura da transgressão. 

Franzoni (1998) assevera que um rigoroso processo de expropriação patrimonial é mais 

efetivo até que a combinação das variáveis penalidade e número de auditorias no combate à 

sonegação. Utsumi (2014) elenca a necessidade de melhorar a fiscalização e aumentar as 

punições para tornar o combate à sonegação mais efetivo no Brasil. 

As orientações da literatura demonstram a necessidade de mudar a política fiscal do 

país, estabelecendo somente uma hipótese geral para os parcelamentos. Ao mesmo tempo 

acabar com a extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento do débito e a 

suspensão da exigibilidade da punibilidade pelo parcelamento do débito. Ocorre que a 

competência penal é privativa da União, então, nesse último caso, caberia uma alteração da 

legislação por parte do Governo Federal não podendo servir como parâmetro para avaliar os 

estados e municípios. Até porque esses fatores estão influenciando um comportamento nocivo 

do contribuinte, ante evidentes incentivos a praticarem a evasão fiscal, face os parcelamentos 

frequentes, a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, entre outros fatores. 

(PLUTARCO, 2012). 

A administração tributária de todos os entes, da mesma forma, precisa exercer sua 

competência impositiva de cobrança dos seus créditos em sua plenitude, assim como instaurar 

os procedimentos fiscais para fins penais com vistas ao Ministério Público iniciar o processo 

criminal, com o fim último de aumentar o enforcement. E, como visto nos estudos de Martone, 

Longo, Torres, Moldau e Silber (1994), Rezende (2001), Tristão (2003) e FIRJAN (2019), a 

maior parte dos municípios não estão utilizando, de forma efetiva, sua competência impositiva 

para a cobrança forçada de seus créditos. Em relação às representações fiscais para fins penais 
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a Receita Federal do Brasil apresentou relatório em 2019 demonstrando que foram elaborados 

2.442 procedimentos, correspondendo a cerca de 30% do total das ações fiscais. (RFB, 2019). 

Relevante que os entes tenham uma cultura de encaminhamento dos procedimentos fiscais em 

que constatem possibilidade de ocorrência de um crime tributário para o Ministério Público 

instaurar inquérito e ingressar com a futura ação penal, acaso seja apurada a prática delituosa. 

As medidas aqui trabalhadas, além de reforçarem o enforcement, combateriam a cultura 

da sonegação e impactariam positivamente nos efeitos descritos entre “Economia, Sonegação e 

Justiça na Tributação”, visando atenuar a evasão fiscal. 

Algumas exigências seriam imprescindíveis para aferir esse mecanismo de combate à 

sonegação junto aos destinatários da pesquisa: 1) Existe legislação tributária para cada tributo 

de sua competência? Sim ou Não; 2) O procedimento administrativo fiscal está regulamentado 

e é utilizado na respectiva jurisdição? Sim ou Não; 3) O Governo não adota a política de 

parcelamentos cíclicos/anistia (mais de um parcelamento/anistia diferente em menos de 4 

anos)? Sim ou Não; 4) Há uma cultura de encaminhamento de procedimentos fiscais para fins 

penais (Considera-se satisfeita essa cultura acaso haja encaminhamento de, no mínimo, 1 a cada 

2 anos. Aqui objetiva-se avaliar uma mudança de cultura dos entes. Portanto, a adoção dessa 

prática ajudará no aumento do enforcement)? Sim ou Não. 

 

5.3 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E MEIOS ALTERNATIVOS 

 

Ao se considerar a superposição de instâncias hoje existente, a tramitação administrativa 

e judicial do processo tributário, bem como o enforcement reduzido das sanções administrativas 

e judiciais, conforme já exposto, há que se buscar outras formas de cobrança. 

Pode-se seguir o modelo proposto por Humberto Falcão Martins e Caio Marini (2010), 

que foca em um modelo de gestão para resultados com fundamento nos “Seis ‘E’ do 

desempenho”, cujos esforços para implementação devem ser dirigidos a economicidade, 

execução e excelência, bem como aferição do resultado na eficiência, eficácia e efetividade. 

Com a certeza de que a economicidade é entendida como uso dos recursos com o menor ônus 

possível; execução à realização das atividades segundo o cronograma fixado; a excelência seria 

a conformidade com o padrão de qualidade; a eficiência a relação entre os gastos e os outputs 

gerados; a eficácia a quantidade e qualidade dos produtos ou serviços disponibilizados e 

efetividade relaciona-se aos resultados alcançados. 
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Como revelado por Silva, Bedin, Oliveira, Hoeschl e Rover (2009), a utilização da 

engenharia do conhecimento, por meio do uso dos sistemas de informação e da inteligência 

artificial no direito ou no processo decisório, permite substituir atividades rotineiras por formas 

mais inteligentes ajudando na tomada de decisões, agregando eficiência e gerando 

economicidade. Enfim, a mineração de dados exercerá papel fundamental destinada a extrair 

significados de diversas fontes de informação. 

Em resumo, as informações necessitam de um tratamento para serem utilizadas e, dentro 

desse processo, exige-se passar por um caminho que envolve a coleta, a análise e a difusão. O 

tratamento unificado das informações, considerando os diversos bancos de dados existentes, é 

um dos desafios da engenharia do conhecimento, precipuamente pela da produção das 

informações estratégicas. As novas ferramentas disponíveis e acessíveis em nosso cotidiano 

talvez sejam os desafios modernos a serem agregados ao combate à sonegação, entre elas o uso 

de aplicativos, de big data, entre outros. 

Ao analisar mais detidamente essa dinâmica verifica-se a necessidade de uma maior 

aplicação da gestão da informação, envolvendo as nuances da Inteligência Competitiva (IC) e 

Gestão da Informação e do Conhecimento (GICO). A primeira agrega elementos externos que 

influenciam nesse processo e a segunda gere o caminho da informação interna das organizações. 

Muito embora ambas as atividades se entrelacem, objetivando a produção de um resultado 

concatenado e efetivo. 

Dentro desse processo de construção e aplicação da engenharia do conhecimento há que 

se exigir o entrelaçamento das administrações no combate a um inimigo comum, que é a 

sonegação, inclusive o compartilhamento de dados é uma das formas relevantes, erigida pela 

Constituição e pelo Código Tributário Nacional, para o aperfeiçoamento do combate à 

sonegação. 

Isso porque o art. 37, XXII, da Constituição, que foi incluído pela Emenda 

Constitucional nº 42/2003, determina que as administrações tributárias terão recursos 

prioritários e deverão atuar de forma integrada, com compartilhamento de informações, assim 

como o art. 199 do Código Tributário Nacional, que destaca a importância da troca de 

informações entre os Fiscos como mecanismo para recuperação dos valores advindos da 

sonegação. O compartilhamento de informações como medida para obter mais eficácia nas 

políticas públicas é respaldado por Yang e Maxwell (2011). Além da necessidade de se traçar 

um plano conjunto dos entes destinados a diminuir o excesso de leis, primando pela 

simplicidade. 
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A gestão para tratamento da informação, por meio da engenharia do conhecimento, é 

determinante para que os Órgãos/Instituições/Agentes realizem uma atividade de excelência no 

combate à sonegação, sendo chegada a hora de sua utilização em escala exponencial. 

No sentido do aqui foi exposto, essas são as conclusões de Clemente (2016) sugerindo 

a diminuição dos custos com pessoal e aumento do uso da tecnologia da informação como ações 

primordiais para o combate à sonegação. Além disso, interessante a abordagem do texto “The 

role of Data Matching in Fraud Prevention”, Data Ladder (2019) demonstrando como o acesso 

aos dados, mineração e a tecnologia podem ajudar no combate aos desvios, além de aumentar 

a eficiência das organizações. Com base nesses preceitos, o texto de Sadiq e Shyu (2019) 

respalda a conclusão de como a mineração de dados influencia na descoberta dos desvios 

tomando como exemplo o programa americano de saúde (Medicare e Medicaid), que consome 

grande parte do PIB cuja checagem de dados tem ajudado a descobrir diversas fraudes. 

Soma-se ao exposto, o uso das medidas alternativas de cobrança, que estão se 

concretizando como o atual norte para satisfação do crédito público, principalmente pela 

ineficácia da prestação jurisdicional. Até pelo fato de muitos países já utilizarem desse conceito 

(medidas alternativas de cobrança) para apertar o cerco aos sonegadores, vide o exemplo da 

França que veda ao sonegador o exercício de toda profissão industrial, comercial ou liberal por 

tempo determinado, assim também ocorrendo na Espanha em relação à obtenção de 

subvenções, bem como gozar de incentivos fiscais e da seguridade social. Outro país que adota 

essa conduta é Portugal, pois o sonegador poderá sofrer interdição temporária do exercício de 

atividades e profissões; vedação ao recebimento de subvenções, encerramento do 

estabelecimento e dissolução da pessoa coletiva a que se relacione o agente. (ARRUDA, 2007). 

Nesse sentido, a averbação pré-executória, o protesto e a exigência de certidão negativa 

de débito para participar de concorrência pública foram instrumentos destinados a minimizar o 

impacto da judicialização, aumentando o enforcement. 

Ao aplicar o que aqui foi tratado na construção do presente mecanismo de combate à 

sonegação, avaliou-se junto aos destinatários da pesquisa: 1) Existe tratamento da informação 

(relatório de gestão ou outros mecanismos) para utilização no combate à sonegação? Sim ou 

Não; 2) Existe relatório anual de gestão da dívida? Sim ou Não; 3) A administração se utiliza 

da tecnologia da informação (software, entre outros) no combate à sonegação? Sim ou Não; 4) 

A administração se utiliza de meios alternativos de cobrança (protesto, entre outros)? Sim ou 

Não. 
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5.4 GOVERNO ELETRÔNICO E ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

A complexidade do sistema tributário, como estudado, é uma das causas de não 

conformidade do contribuinte. (SANDFORD 1973; SANDFORD; GOODWIN & 

HARDWICK 1989; BLUMENTHAL & SLEMROD 1992; SANDFORD 1995; FRANZONI 

1999). 

Ante a realidade posta é essencial que se facilite a vida do contribuinte na relação com 

a administração tributária. Assim, incorporar os serviços de um governo eletrônico é uma forma 

mais dinâmica e simplificada para facilitar o contribuinte. Os estudos envolvendo a atuação on-

line do poder público avançam desde a década de 1990, porém ainda há problemas, sejam entre 

a relevância da internet e a sua utilização como plataforma facilitadora aos usuários pelos 

governos, ou pela atenção dispensada pelos cientistas sociais a essa realidade. (FOUNTAIN, 

2001). 

O governo eletrônico representa toda plataforma disponibilizada pelo poder público 

para acesso de seus serviços via internet. A prestação de serviços na forma eletrônica exige o 

mapeamento dos processos para incorporá-los a uma governança eletrônica caracterizada pela 

necessidade de comunhão de esforços por parte dos cidadãos, stakeholders e governo. 

(FERGUSON, 2002). 

A tecnologia, dentro do contexto da transformação social atual, é um aliado 

governamental para atender os reclamos da sociedade. (BOUSKELA; CASSEB; BASSI; DE 

LUCA & FACCHINA, 2016). O Estado deve estimular uma gestão democrática e mais 

participativa (REZENDE & FREY, 2005), sendo certo que, com a tecnologia, os cidadãos 

dispõem de mais informações e serviços eficientes (LEITE & REZENDE, 2010). Portanto, a 

tecnologia possibilita interação e comunicação entre o usuário e o poder público. (AURIGI, 

2005). De outro lado, o Estado também terá dados à disposição para cobrar os deveres dos 

contribuintes, entre eles suas obrigações tributárias. 

A partir destas ferramentas de integração entre contribuinte e a administração tributária, 

por meio do governo eletrônico, Austrália, Canadá, Finlândia, Hungria, Itália e Portugal 

aumentaram suas arrecadações, conforme levantamento da OECD (2019). 

Concomitante à utilização do Governo Eletrônico obtêm-se ótimos resultados no 

combate à sonegação por meio da economia comportamental, derivada de estudos transversais 

e complementares entre economia, neurociência, psicologia, ciência cognitiva, comportamento 

organizacional e de grupo, mitigando a ideia de que somente tomam-se atitudes com 



67 

 

 

 

fundamento na racionalidade, havendo muitos fatores irracionais no processo de tomada de 

decisão. (LUNN, 2014; OECD, 2016). Incorporar a utilização da economia comportamental e 

dos gatilhos no processo decisório governamental gera resultados positivos, precipuamente na 

análise das políticas públicas, o que já é feito no Mundo, merecendo destaque as iniciativas no 

Reino Unido, Holanda, Alemanha, França, Dinamarca e Austrália. (OECD, 2017). 

Utilizar-se dos insights comportamentais na administração tributária é também 

producente, havendo, inclusive, alguns casos que comprovam efeitos positivos na utilização 

desses gatilhos, os quais resultaram no aumento da arrecadação, como o trabalho de Coleman 

(1996 e 2007), em que o Estado de Minnesota, nos Estados Unidos da América (EUA), 

implementou uma política de notificar os contribuintes por uma carta informando maior exame 

e controle nas auditorias fiscais, em conjunto com um novo formulário fiscal, o que resultou 

em um aumento das declarações espontâneas. Kleven, Knudsen, Kreiner, Pedersen e Saez 

(2011) encontraram resultados parecidos com pesquisa similar na Dinamarca, da mesma forma 

Fellner, Sausgruber e Traxler (2013) na Áustria. Ainda dentro deste escopo relevante, citar o 

trabalho de Castro e Scartascini (2013), realizado na Argentina, com o mesmo enfoque de 

mensagens dirigidas aos contribuintes, mas com fundamentos distintos em que cada segmento 

respondeu de forma diferente de acordo com a mensagem encaminhada, o que comprova a 

necessidade de formular uma mensagem direcionada para cada público-alvo, conforme suas 

especificidades. 

Outro exemplo do uso dos insights comportamentais buscando maximizar o combate à 

sonegação e aumentar a recuperação dos créditos é o da Nova Zelândia que, por meio da 

utilização das redes sociais, inclui lembretes direcionados aos contribuintes e publicidade on-

line, o que gera a sensação de que a fiscalização está atenta às atitudes do contribuinte, 

diminuindo a prática da não conformidade. Já a Austrália trabalha, desde 2014, com o envio de 

SMS direcionado, buscando fazer o processo de conscientização, inibição e fiscalização do 

comportamento tributário. (OECD, 2019). 

No Brasil há alguns casos de políticas públicas que incorporaram os insights 

comportamentais no combate à sonegação, e deram certo, sendo inclusive difundidas por 

diversos Estados, que são os incentivos aos consumidores por meio de descontos fiscais, de 

exigirem a nota fiscal dos produtos ou serviços adquiridos. Inclusive Arbex e Mattos (2012) 

concluíram que esse tipo de política teve resultados mais positivos no combate à sonegação do 

que o aumento da fiscalização, ajudando a inibir os efeitos negativos descritos em “Economia, 

Sonegação e Justiça na Tributação”. 
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Ante os argumentos aqui desenvolvidos, o parâmetro para avaliação, com a finalidade 

de aferir o presente mecanismo de combate à sonegação, junto aos destinatários da pesquisa, 

seria: 1) Adota-se a política de governo eletrônico na administração tributária (fazendo 

consultas, emitindo boletos para pagamento de tributos, expedindo certidões, entre outras 

ferramentas pela internet)? Sim ou Não; 2) O site destinado à prestação dos serviços ao 

contribuinte está atualizado e com todos os seus serviços funcionando? Sim ou Não; 3) A 

administração tributária adota insigths comportamentais no seu relacionamento com o 

contribuinte (cupom fiscal premiado, notificação via SMS ou e-mail, entre outras)? Sim ou 

Não; 4) Há um acompanhamento dos resultados desses insigths comportamentais? Sim ou Não. 

 

5.5 CIDADANIA E EDUCAÇÃO NO COMBATE À SONEGAÇÃO 

 

Alm e Torgler (2006) e Tsakumis, Curatola e Porcano (2007) entendem que quanto 

maior o pensamento coletivo de uma sociedade menor será a evasão. Benjamini e Maital 

(1985); Gordon (1989); Roth, Scholtz e Witt (1989) e Myles e Naylor (1996) constataram que 

a rejeição da sociedade à violação das leis ajuda na diminuição da evasão. 

Por outro lado, a avaliação positiva dos contribuintes em relação ao Governante e ao 

Estado impactam na decisão de conformidade, diminuindo a sonegação. (ALM & MCKEE, 

1998; LEVI, 1998; FELD & FREY, 2002). 

Ante a realidade traçada, o exercício pleno da cidadania pressuporia cumprir com os 

deveres para assim os direitos serem respeitados. Entretanto, desde o absolutismo europeu, a 

noção de Estado sofreu tantas alterações e mudanças, passando pela Revolução Francesa, que 

os direitos dos cidadãos se tornaram fundamentos da democracia. Hoje, inclusive, muitas vezes 

o conceito de cidadania e democracia se confundem. Recorde-se, das palavras de Ulisses 

Guimarães, ao promulgar a Constituição de 1988, chamando-a de cidadã, quando o termo 

também poderia ser substituído por “Constituição Democrática” sem modificar seu objetivo. 

A garantia dos direitos ao cidadão tornou-se tão fundamental que a Constituição de 1988 

incluiu-a entre as cláusulas pétreas (art. 60, §4°, IV), o que acabou gerando, de modo 

incongruente, um comportamento social de afastamento do cidadão no cumprimento dos seus 

deveres. 

Entre os deveres podem-se citar aqueles ligados à participação política, que infelizmente 

somente são lembrados quando da realização das eleições. A prática política tem sido relegada 

a poucos, uma vez que os cidadãos em geral estão proclamando uma saturação com as ações 
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ligadas ao modo de exercê-las. A conduta de prostração é associada ao fato de correlacionarem 

o exercício da política à corrupção. Nada obstante, a generalização desse conceito pode estar 

ligada à falta do exercício de uma cidadania mais ativa do que com a realidade cotidiana. Vale 

comparar a presente conduta com a adjetivação “idiota” em seu conceito originário, cuja palavra 

advém do grego idiotes, que se referia ao homem que se apresentava egoísta ou individualista, 

em detrimento de uma conduta coletiva. 

Entre os direitos e deveres do cidadão pode-se ressaltar a doutrina sobre o dever 

fundamental de pagar tributo, que tem contribuição pioneira de Nabais (1998), defensor de 

deveres do cidadão perante o Estado, os quais conduzem à existência de uma cidadania fiscal 

atrelada à concretização da solidariedade. Sem deixar de lembrar que o Estado também deve 

cumprir com seus deveres, e tem suas limitações, o que gera direitos para os cidadãos. 

Renato Janine Ribeiro (2011) faz uma metáfora entre o trânsito e as condutas sociais 

para explicar antropologicamente esse confronto entre direitos e deveres, bem como entre o 

individualismo e o pensamento coletivo. Ele assevera que as pessoas observam as leis como 

tendo um papel indicativo, e não tanto normativo, ou seja, espera-se que ela seja cumprida, 

embora o compromisso de todos com ela seja frouxo. A lei se apresenta para os outros e não 

tanto para nós. Esperamos que todos os motoristas cumpram as leis quando ela nos beneficia, 

mas quando for vantajoso desobedecer ao Código, ainda que a vantagem seja mínima, assim 

será feito. 

O individualismo em confronto com o coletivo é um tema recorrente desde os 

primórdios da vida em sociedade. Para Hobbes o individualismo seria uma característica inata 

ao ser humano, então, como vencer esse egoísmo para construir uma convivência coletiva 

harmônica? 

Ostrom (1990) relata e desenvolve estudos referentes a comunidades e suas regras 

implícitas e explícitas sobre o gerenciamento de recursos coletivos, com a finalidade de dar 

equilíbrio entre a sanha individualista e a gestão do bem-comum, aquilo que será utilizado em 

benefício de todos, combatendo um pensamento distorcido de que a coisa pública não seria de 

ninguém. 

Enfrenta-se esse paradigma com o propósito de apresentar propostas para superar a 

dicotomia da conduta do cidadão de, ao mesmo tempo que cobra do Estado a prestação dos 

serviços (direitos), deixar de cumprir com o dever básico de contribuir, configurando a prática 

sonegadora. 
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O agir segundo as normas universais, conforme lições de Immanuel Kant (1785), 

contribuiria para o cidadão pensar mais coletivamente. Da mesma forma, a educação enquanto 

forma corretiva para o cidadão se adequar à vida em sociedade é um dos elementos da doutrina 

de Émile Durkheim (2004). 

Para Renato Janine Ribeiro (2011) há um arquétipo ético que deveria servir como um 

padrão de conduta: observar a lei como patrimônio da sociedade, eliminando as condutas do 

tipo “para os amigos, tudo, para os inimigos a lei”. 

Para comprovar a necessidade de promover a educação como um mecanismo de 

aperfeiçoamento do cidadão em relação aos desvios de conduta vide o exemplo extraído do 

livro “A cabeça do brasileiro”, do sociólogo Alberto Carlos Almeida (2007), que traz os 

resultados de uma vasta pesquisa sobre os valores sociais, econômicos e políticos dos cidadãos 

brasileiros, cuja conclusão a se referenciar é que quanto mais baixa a escolaridade maior a 

tolerância com a corrupção. Isso porque, como resultado da pesquisa constatou-se que 2/3 da 

população já utilizaram do “jeitinho” para resolverem seus problemas, chegando a ser 

considerado válido por 57% dos analfabetos, mas, à medida que sobe o grau de escolaridade, o 

“jeitinho” é reprovado, pois entre os que têm nível superior esse índice cai para 33%. 

É bem verdade que algumas iniciativas positivas já pavimentaram caminhos aqui no 

Brasil, como a lei da transparência, a informação da tributação nos produtos e serviços e a nota 

legal, colaborando para aclarar o convencimento.  

Desde 2015, com o intuito de aumentar o enforcement, criar uma consciência cívica e 

forçar um constrangimento público, a Espanha alterou sua legislação para publicar uma lista 

anual de seus grandes devedores. A Índia também implementou programa parecido, chamado 

Nome e Vergonha, em que há a divulgação dos devedores em sites do governo e em jornais, 

atrelado a uma recompensa para quem indicar os bens dos inadimplentes a serem executados. 

(OECD, 2019). A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também disponibilizou uma nova 

listagem de devedores em seu site, entre as justificativas traçadas, explora justamente a temática 

aqui abordada. (PGFN, 2016). Essa medida vai ao encontro das lições de Grasmich e Bursik 

(1990), Wintrobe (2001) e Sour (2004), os quais identificam a vergonha do contribuinte em ser 

flagrado praticando evasão como um fator preponderante para inibir a conduta. 

De toda forma, o ideal seria formatar um plano Governamental para uma grande 

campanha de educação fiscal, podendo trabalhar muitas variantes do mesmo problema, ou até 

mesmo campanhas sazonais. 
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É necessário aplicar os conceitos inerentes ao “Novo Serviço Público”, descrito por 

Denhardt (DENHARDT & DENHARDT, 2007) como uma visão superada da “Nova Gestão 

Pública”, com foco na gestão democrática, participativa e interativa entre os cidadãos e os 

governos. Tendo entre seus fundamentos os anseios dos cidadãos de não sofrerem embaraços 

do corpo burocrático ou dos gestores públicos, os quais devem identificar problemas e propor 

soluções colaborativamente, gerando um sentimento de responsabilização compartilhada. 

(DENHARDT, 2012). 

Criar mecanismos que promovam uma maior participação do cidadão em relação à 

tributação, como o “orçamento participativo” (com a definição de quem vai pagar a conta ou 

como será aplicado o dinheiro arrecadado), contribui para disseminar uma cidadania mais 

integrada, exercendo papel político de cogestor da coisa pública, comportamento esperado no 

Estado Democrático de Direito. 

Ostrom (2000) se alinha a esse pensamento, confrontando a ideia de que políticas 

puramente de incentivo ou punição reduziriam a transgressão, precipuamente se estas punições 

são ineficazes, baseadas no conceito da racionalidade individualista. Ao demonstrar que a força 

da cooperação intrínseca entre as pessoas e o estímulo ao exercício da cidadania, com regras 

determinadas pelos próprios participantes, produz resultados mais eficazes em relação à 

conduta de conformação do indivíduo em relação às regras, ante a predisposição de contribuição 

coletiva. Para isso acontecer é necessário que o poder local tenha certa autonomia, exigindo 

uma confluência entre o poder central e o local para gerar resultados positivos. Citando, 

inclusive, a possibilidade de redução da evasão, já que haverá um compromisso recíproco. 

Fukuyama (2001) inter-relaciona capital social, sociedade civil e desenvolvimento, 

destacando as relações de confiança entre os indivíduos, seus grupos e o exterior, o que fomenta 

uma relação de confiança objetivando implementar políticas coletivas, como aqui explorado, a 

ideia de fomento ao combate à sonegação. 

Outro fator que pode ajudar no alcance desses objetivos é a criação, estímulo e 

manutenção de instituições participativas, exortando o entrelaçamento entre o Estado e os 

cidadãos, que tem gerado resultados positivos no bem-estar da população. (TOUCHTON & 

WAMPLER, 2014; GONÇALVES, 2014). Entre iniciativas nesse segmento citem-se os 

conselhos municipais, além do já citado orçamento participativo, que podem ajudar no 

convencimento da importância do combate à sonegação. 

Tomando como referência estimular ações voltadas para a cidadania, que é um dos 

objetivos fundamentais da República (art. 1º, § 2º, da CF/88), a instituição de uma recompensa 
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a quem identificar práticas sonegadoras seria uma medida interessante, ajudando a difundir os 

deveres de todos perante o Estado e a coletividade, o que contribui para gerar uma noção cidadã 

de que todos devem zelar pela coisa pública. Feld e Frey (2007) e Bazart e Pickhardt (2009) 

relatam casos em que a política de adoção de recompensas ajuda a reduzir a evasão fiscal. 

O pagamento de recompensa a quem contribuir para o esclarecimento de ilícitos é uma 

praxe antiga nos países da common law. Nos EUA a recompensa é paga se o cidadão comprovar 

por meio de ação judicial a ocorrência da prática fraudulenta, em que o governo pode aderir. A 

medida é fruto de iniciativas para impedir fraudes. 

Ainda explorando propostas no campo das recompensas, com o intuito de propagar a 

cidadania e tornar menos negativa a tributação, a instituição de desconto para o pagamento de 

todas as modalidades de tributo seria uma forma de tornar mais atrativa essa relação entre o 

poder do Estado e o dever do cidadão. Feld e Frey (2007), Torgler (2008) e Campos (2018) 

entendem que é mais eficaz no combate à sonegação premiar quem cumpre com as obrigações 

tributárias do que punir aqueles que descumprem com suas obrigações. 

A necessidade de tornar a tributação mais atrativa faz parte de estudos sobre a 

racionalidade, praticabilidade e sustentabilidade da tributação, seja em relação à necessidade 

de simplificação quanto o de conter a produção legislativa desenfreada. Há evidências que a 

adstringência do Estado aos propósitos estritamente fiscais/arrecadatórios aumenta a resistência 

à tributação. Em compensação, medidas que promovam o desenvolvimento econômico em 

equilíbrio com a preservação do meio ambiente ou outra causa alternativa, geram cada vez mais 

aceitação perante a sociedade.  

Observa-se uma tendência de mitigação da finalidade estritamente fiscal do tributo 

como mecanismo de arrecadação para manutenção do Estado, em substituição a uma influência 

maior da extrafiscalidade como forma de tributar. 

A extrafiscalidade do tributo desnatura o caráter eminentemente arrecadatório, 

constituindo em hipótese que privilegia os fins sociais a que se destinam os interesses da 

coletividade, pretendendo financiar, promover ou coibir certas atividades, o que gera melhor 

aceitação, provocando menor resistência. 

Para implementar o desiderato aqui tratado pode-se utilizar de algumas das 

metodologias da matriz de negociação, demonstrando as perspectivas de ganhos mútuos 

(ganha-ganha) com as soluções apresentadas. Seja pelo fato de que quando todo mundo paga, 

todos acabam pagando menos, quanto pela possibilidade de diminuir a carga tributária se a 

sonegação se tonar menor, uma vez que mais recursos estarão disponíveis para o Estado. 
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Por fim, Marcílio Marques Moreira (2009) disserta sobre a necessidade de confiança 

recíproca entre o cidadão e o Estado, que seria dividida em confiança vertical e horizontal, e 

como a mudança cultural impactaria positivamente no ambiente de negócios.  

Parte do exemplo da sonegação para esclarecer a confiança vertical advém da 

expectativa de que o Estado aumente o risco para quem sonega com severa fiscalização e 

punição, de outro lado essa arrecadação seria destinada a promover o bem comum. O cidadão, 

consciente da contraprestação do Estado, e satisfeito pelo respeito a sua capacidade 

contributiva, não temerá um Estado truculento e nem o Estado temerá o sonegador, ou seja, o 

cidadão tem confiança no Estado e este no cidadão. Seria o mesmo fundamento do tax-payer 

americano, que cumpre com suas obrigações tributárias, mas exige contrapartida de serviço por 

parte do Estado. 

Já a reciprocidade horizontal adviria da confiança entre os cidadãos. Um vizinho confia 

que o outro também estará pagando tributo, pois suas contribuições beneficiarão a todos, 

determinando uma cultura de valores cívicos. 

As ideias aqui expostas combatem a cultura da sonegação e trazem também a 

necessidade do Estado exercer suas atribuições com maior virtude, atacando a visão do Estado 

transgressor, além de almejar uma harmonia entre “Economia, Sonegação e Justiça na 

Tributação”. 

Face as considerações apresentadas, um modelo de avaliação levando em conta o 

mecanismo de combate à sonegação aqui tratado teria que buscar as seguintes respostas junto 

aos destinatários da pesquisa: 1) A administração promove programas ou campanhas educativas 

sobre a tributação ou o combate à sonegação? Sim ou Não; 2) A administração publica 

anualmente lista de devedores ou disponibiliza em seu site pesquisa para consultar seus 

devedores? Sim ou Não; 3) A administração tem entre suas políticas fiscais dar desconto nos 

tributos pagos em dia? Sim ou Não; 4) A administração promove algum modelo de participação 

dos cidadãos nas escolhas políticas (orçamento participativo/outros)? Sim ou Não; 5) Há 

avaliação de impacto desses programas em que há participação do cidadão? Sim ou Não. 

 

5.6 A CONSTRUÇÃO DO INDICADOR 

 

Conforme já explicado, utilizou-se da análise fatorial confirmatória, El Akremi, Gond, 

Swaen, De Roeck e Igalens (2018) para validar e valorar o indicador, examinando se: (1) cada 
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item do questionário teve uma carga fatorial (loading) significante no fator hipotetizado; e (2) 

a estrutura de 5 fatores se correlaciona entre si.  

Calculou-se, também, a confiabilidade composta de cada construto (análogo ao cálculo 

de Alpha de Cronbach), bem como a variação média extraída (AVE – Average Variance 

Extracted), que idealmente deve ser maior do que .50 para cada dimensão (FORNELL & 

LARCKER, 1981) como uma métrica inicial de validade convergente entre todas as dimensões 

em análise. 

Nos resultados encontrados houve forte apoio à hipótese inicial, que propunha um 

padrão de 5 fatores. Todos os loadings fatoriais de primeira ordem reportados na Tabela 3 

(abaixo) são estatisticamente significantes ao nível de confiança de 1% e ligeiramente grandes 

em magnitude, variando entre .34 e .98 (média de .78). Esta primeira etapa é importante para 

criação do indicador de sonegação fiscal, ante dois principais motivos: (i) a carga fatorial, por 

si só, mede o grau de correlação entre a variável original i (ou seja, cada pergunta aplicada no 

questionário) e os 5 fatores inicialmente propostos; (ii) Já a carga fatorial ao quadrado 

representa o quanto da variação de uma variável i é explicada pelo fator (similar ao R² 

amplamente utilizado em regressões lineares). Por consequência, altos valores no quadrado 

destes valores indicam uma boa relação linear entre o construto e seus indicadores enviados aos 

respondentes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Cargas Fatoriais da Análise Fatorial Confirmatória 
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Fonte: Autor. 

 

A partir da análise anterior, calculou-se o quadrado de cada uma das cargas fatoriais 

acima descritas para adotar-se, então, uma melhor medida de associação linear entre as 

perguntas e os seus respectivos fatores (Tabela 4). Para o item 1.1, por exemplo, a carga fatorial 

.95 elevada ao quadrado resulta na medida de associação linear entre o primeiro item e o 

primeiro fator na escala de .9025. O peso que cada uma das perguntas terá no respectivo fator 

relativo ao índice nada mais é do que a média ponderada do quadrado de cada um dos itens (ou 

seja, o primeiro item terá um peso de aproximadamente 21%, dado que esta é sua participação 

no que se refere ao primeiro fator)1. 

 

 

 

                                                 

1 O racional para este resultado leva em consideração o seguinte cálculo: 0,9025 ÷ (0,9025 + 0,8836 + 0,9409 + 

0,9439 + 0,5476). O mesmo racional é aplicado aos demais pesos apresentados na respectiva tabela. 

     Fatores e Itens por Fator F1 F2 F3 F4 F5

F1: Estrutura de Fiscalização

Existência de órgão administrativo que exerça a fiscalização e o gerenciamento da dívida? .95

Existência de órgão administrativo que exerça a cobrança judicial dos créditos? .94

Existência de carreira organizada administrativamente que faça atividade de fiscalização e gerenciamento da dívida? .97

Existência de carreira organizada administrativamente que faça a cobrança judicial dos créditos? .97

Número de habitantes por cada fiscal? .74

F2: Política Fiscal Rigorosa com o Sonegador

Existe legislação tributária para cada tributo de sua competência? .97

O procedimento administrativo fiscal está regulamentado e é utilizado na respectiva jurisdição? .87

O Governo não adota a política de parcelamentos cíclicos/anistia (mais de um parcelamento/anistia diferente em menos de 4 anos)? .43

Há uma cultura de encaminhamento de procedimentos fiscais para fins penais (considera-se satisfeita essa cultura acaso haja encaminhamento de no mínimo 1 a cada 2 anos)? .65

F3: Gestão da Informação e Meios Alternativos

Existe tratamento da informação (relatório de gestão ou outros mecanismos) para utilização no combate à sonegação? .76

Existe relatório anual de gestão da dívida? .93

A administração se utiliza da tecnologia da informação (software, entre outros) no combate à sonegação? .82

A administração se utiliza de meios alternativos de cobrança (protesto, entre outros)? .89

F4: Governo Eletrônico e Economia Comportamental

Adota-se a política de governo eletrônico na adm.o tributária (fazendo consultas, emitindo boletos para pagamento de tributos, expedindo certidões etc.)? .65

O site destinado à prestação dos serviços ao contribuinte está atualizado e com todos os seus serviços funcionando? .73

A administração tributária adota insigths comportamentais no seu relacionamento com o contribuinte (cupom fiscal premiado, notificação via SMS ou e-mail)? .98

Há um acompanhamento dos resultados desses insigths comportamentais? .94

F5: Cidadania e Educação no Combate à Sonegação

A administração promove programas ou campanhas educativas sobre a tributação ou o combate à sonegação? .34

A administração publica anualmente lista de devedores ou disponibiliza em seu site pesquisa para consultar seus devedores? .33

A administração tem entre suas políticas fiscais dar desconto nos tributos pagos em dia? .63

A administração promove algum modelo de participação dos cidadãos nas escolhas políticas (orçamento participativo/outros)? .95

Há avaliação de impacto desses programas em que há participação do cidadão? .78

Notas . As cargas fatoriais foram obtidas através de análise fatorial confirmatória, utilizando-se da ferramental de estimação Structural Equation Modeling no software Stata de análise estatística. Todos os valores foram significantes ao nível de confiança de 1%.
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Tabela 4 – Cargas Fatoriais e Peso dos Respectivos Indicadores 

 

Fonte: Autor. 

 

 Outro ponto interessante relacionado à validade interna das estimações acima descritas 

refere-se à confiabilidade composta de cada construto (análogo ao cálculo de Alpha de 

Cronbach). De modo geral, todas as confiabilidades compostas excederam o limite de .70, 

indicando um bom indicador de confiabilidade em cada um dos fatores/construtos. O único 

fator que teve um índice um pouco mais baixo, conforme destacado na Tabela 5 (abaixo), foi o 

relacionado à Cidadania e Educação no Combate à Sonegação. Outro ponto que corrobora para 

validade interna do indicador proposto é a variância média extraída de cada fator. Idealmente 

acima de .50 (CHIN, 1998; FORNELL & LARCKER, 1981), em todos os casos os fatores 

apresentaram valores inicialmente promissores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fatores e Itens por Fator F1 F1² Peso (F1) F2 F2² Peso (F2) F3 F3² Peso (F3) F4 F4² Peso (F4) F5 F5² Peso (F5)

F1: Estrutura de Fiscalização

Item 1.1 .95 0,903 0,214

Item 1.2 .94 0,884 0,210

Item 1.3 .97 0,941 0,223

Item 1.4 .97 0,941 0,223

Item 1.5 .74 0,548 0,130

F2: Política Fiscal Rigorosa com o Sonegador

Item 2.1 .97 0,941 0,408

Item 2.2 .87 0,757 0,328

Item 2.3 .43 0,185 0,080

Item 2.4 .65 0,423 0,183

F3: Gestão da Informação e Meios Alternativos

Item 3.1 .76 0,578 0,199

Item 3.2 .93 0,865 0,298

Item 3.3 .82 0,672 0,231

Item 3.4 .89 0,792 0,272

F4: Governo Eletrônico e Economia Comportamental

Item 4.1 .65 0,423 0,151

Item 4.2 .73 0,533 0,190

Item 4.3 .98 0,960 0,343

Item 4.4 .94 0,884 0,316

F5: Cidadania e Educação no Combate à Sonegação

Item 5.1 .34 0,116 0,054

Item 5.2 .33 0,109 0,051

Item 5.3 .63 0,397 0,186

Item 5.4 .95 0,903 0,423

Item 5.5 .78 0,608 0,285

Notas . As cargas fatoriais foram obtidas através de análise fatorial confirmatória, utilizando-se da ferramental de estimação Structural Equation Modeling no software Stata de análise estatística. Todas as cargas fatoriais foram

significantes ao nível de confiança de 1%. Fi² representa a carga fatorial elevada ao quadrado, i.e., o quanto de variabilidade no item i é explicado pelo respectivo fator. A coluna Peso (Fi) representa o respectivo peso da pergunta no

índice de sonegação fiscal das unidades administrativas proposto no presente trabalho.
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Tabela 5 – Confiabilidade Composta e Variância Extraída Média dos Fatores 

 

Fonte: Autor. 

 

 Uma vez definidos os pesos que cada pergunta teria no respectivo fator (tabela), verifica-

se como a validade e rigor da métrica proposta no presente trabalho relaciona-se ao teste de 

validade discriminante entre os 5 fatores. Como se percebe na Tabela 6 (abaixo) reportada, 

como era esperado, todos os fatores apresentam alta correlação entre eles, indicando que, de 

modo geral, unidades administrativas que têm um forte governo eletrônico e economia 

comportamental tendem a possuir um maior controle da gestão da informação e meios 

alternativos (ρ = .7718). Outrossim, conforme inicialmente proposto por Fornell e Larcker 

(1981), “a correlação ao quadrado entre construtos deve ser menor do que a Variância Extraída 

Média (Tabela 5, acima) entre os mesmos”. Há fortes evidências de que também não há indícios 

de problemas relacionados à validade discriminante na análise em questão. 

 

Tabela 6 – Matriz de Correlação entre os 5 Fatores 

 

Fonte: Autor. 

 

 Haja vista que já se calcularam os pesos que cada uma das perguntas possui em seus 

respectivos fatores, é necessário, agora, calcular o peso de cada um desses fatores no indicador 

de segunda ordem de sonegação fiscal. Em princípio, poder-se-ia estipular que todos teriam 

Cronbach's Alpha Average Variance Extracted

F1: Estrutura de Fiscalização .912 .8534

F2: Política Fiscal Rigorosa com o Sonegador .759 .6327

F3: Gestão da Informação e Meios Alternativos .803 .7567

F4: Governo Eletrônico e Economia Comportamental .801 .7332

F5: Cidadania e Educação no Combate à Sonegação .586 .5137

Notas . O Alpha de Cronbach mede o quão precisamente os construtos estão sendo medidos. Quanto menor o erro de mensuração no

construto, maior a confiabilidade da métrica. Já a Variância Extraída dos Fatores, similar ao Eigenvalue em uma Análise Fatorial Exploratória,

por exemplo, mede o quanto da variabilidade dos fatores é extraída com os itens que o compõem.

F1 F2 F3 F4 F5

F1. Estrutura de Fiscalização 1.0000

F2. Política Fiscal Rigorosa com o Sonegador 0.2917** 1.0000

F3. Gestão da Informação e Meios Alternativos 0.2543* 0.6093*** 1.0000

F4. Governo Eletrônico e Economia Comportamental 0.1829 0.6868*** 0.7718*** 1.0000

F5. Cidadania e Educação no Combate à Sonegação 0.2616* 0.4304*** 0.5191*** 0.4274*** 1.0000

Notas. A tabela acima reporta a matriz de correlação de Pearson entre cada um dos 5 fatores hipotetizados inicialmente. ***, **, e * denotam

significância estatística aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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pesos iguais por apresentarem a mesma importância teórica para o assunto, i.e., 20% de peso 

para cada um dos 5 fatores individualmente. Entretanto, a maneira mais correta é analisando-

se, estatisticamente, o peso que cada um dos diferentes fatores apresenta como um todo. Para 

tanto, utilizou-se a mesma lógica aplicada no início desta seção, a da análise fatorial 

confirmatória para saber quantificar a carga fatorial (loading) de cada uma destas 5 diferentes 

vertentes. 

 

Tabela 7 – Cargas Fatoriais do Indicador de Sonegação Fiscal 

 

Fonte: Autor. 

 

 Desta maneira, análogo ao descrito antes, todos os loadings individualmente (F1) são 

grandes em magnitude, além de significantes estatisticamente ao nível de confiança de 1%, 

variando entre .66 e .96 (média de .85). Por consequência, o grau de relação linear entre o 

construto e seus indicadores (F1²) também é alto. A quarta coluna representa o peso relativo a 

cada um dos fatores no cálculo final do indicador de combate à sonegação. Desta forma, 

apresenta-se a seguinte métrica: 

 

Índice de Combate à Sonegação Fiscal = 0,119*Estrutura de Fiscalização + 0,231*Política 

Fiscal Rigorosa + 0,252*Gestão da Informação e Meios Alternativos + 0,236*Governo 

Eletrônico e Economia Comportamental + 0,162*Cidadania e Educação no Combate à 

Sonegação, onde: 

Estrutura de Fiscalização = (Item 1.1*0,214 + Item 1.2*0,210 + Item 1.3*0,223 + Item 

1.4*0,223 + Item 1.5*0,130); 

     Fatores e Itens por Fator F1 F1² Peso (F1)

F1: Indicador de Combate à Sonegação Fiscal

Estrutura de Fiscalização .66 0,4356 0,119

Política Fiscal Rigorosa com o Sonegador .92 0,8464 0,231

Gestão da Informação e Meios Alternativos .96 0,9216 0,252

Governo Eletrônico e Economia Comportamental .93 0,8649 0,236

Cidadania e Educação no Combate à Sonegação .77 0,5929 0,162

Notas . As cargas fatoriais foram obtidas através de análise fatorial confirmatória, utilizando-se da ferramental de

estimação Structural Equation Modeling no software Stata de análise estatística. Todos os valores foram significantes 

ao nível de confiança de 1%.
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Política Fiscal Rigorosa = (Item 2.1*0,408 + Item 2.2*0,328 + Item 2.3*0,080 + Item 

2.4*0,183); 

Gestão da Informação e Meios Alternativos = (Item 3.1*0,199 + Item 3.2*0,298 + Item 

3.3*0,231 + Item 3.4*0,272); 

Governo Eletrônico e Economia Comportamental = (Item 4.1*0,151 + Item 4.2*0,190 + Item 

4.3*0,343 + Item 4.4*0,316); 

Cidadania e Educação no Combate à Sonegação = (Item 5.1*0,054 + Item 5.2*0,051 + Item 

5.3*0,186 + Item 5.4*0,423 + Item 5.5*0,285). 

 

5.6.1 – Consolidação do indicador 

 

Figura 1: Pesos dos Indicadores de Combate à Sonegação Fiscal 

 

Fonte: Autor. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante tudo quanto foi exposto verificou-se que é possível mensurar os esforços de 

combate à sonegação por meio de um indicador, em que seus construtos foram respaldados por 

uma análise fatorial confirmatória após confronto com as respostas aos questionários aplicados. 

Ou seja, os construtos escolhidos e seus subitens possuem correlação e fazem sentido diante 

dos resultados apresentados. 

Levando-se em conta que a sonegação é um problema que está presente em todos os 

entes, deveria ser tratada como tema inicial para promover uma reforma sistêmica, onde o 

combate à sonegação seria o ponto de partida para um conjunto de ações estratégicas.  

Para promover esse desiderato, imprescindível também seria o envolvimento da 

população, o que poderia ser facilitado com a promessa de que a diminuição da sonegação 

ajudaria na redução gradual da carga tributária, anseio dos cidadãos. 

Dentro desse contexto é necessário fortalecer o combate à sonegação. E uma das formas 

de aumentar esse controle seria avaliar o que os entes fazem para mudar essa realidade, de alta 

sonegação. Para mensurar essa política de combate à sonegação dos entes foi criado um 

indicador de combate à sonegação, o qual objetiva aferir o nível de conformidade com as 

melhores práticas, escolhidas no desenvolvimento desse estudo. 

Portanto, caberia a adoção e implantação do indicador como forma de medir o 

compromisso dos entes com o combate à sonegação, estimulando a implementação de todas as 

medidas necessárias para que esse combate seja mais efetivo. A efetivação do indicador como 

uma métrica destinada a avaliar a política de combate à sonegação pode ser determinante para 

que haja uma maior integração de ações entre a União, estados, Distrito Federal e municípios. 

Até porque, os municípios são os entes que mais necessitam de repasses intergovernamentais 

e, com ajuda dos demais entes, poderia diminuir essa dependência e estimular a cobrança de 

sua própria receita, fortalecendo ainda o federalismo fiscal. 

Até porque, a atual quadra financeira vivenciada pelo país provoca um mantra, repetido 

quase que cotidianamente sobre a necessidade de o Estado reduzir seus custos. 

Concomitantemente, a estagnação econômica, o aumento do desemprego, o baixo crescimento 

da indústria, a recente pandemia, entre outros fatores, está resultando na diminuição da 

arrecadação. Considerando o Estado do Bem-Estar Social erigido Constitucionalmente, 

constata-se que o país precisa cada vez mais de receitas. 
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Porém, diante de um cenário em que o cidadão tem a sensação de que o Estado arrecada 

muito, impondo um peso excessivo ao contribuinte, face uma carga tributária que se aproxima 

de 36% do PIB e deixa a desejar na prestação dos serviços públicos, qualquer tentativa de 

aumentar a tributação é negativamente avaliada. Ao mesmo tempo, as discussões sobre a 

sonegação não são enfrentadas com a devida importância, daí a relevância do indicador de 

combate à sonegação, que pode apontar aos entes os melhores caminhos para recuperar seus 

créditos. 

O indicador também poderia servir como uma métrica a ser utilizada pelos Tribunais de 

Contas que avaliam a gestão fiscal da União, estados e municípios. Sendo certo que a cobrança 

dos créditos públicos, sua gestão e planejamento fazem parte da rotina de atividades inerentes 

ao respectivo órgão, tendo, assim, total correlação com o tema aqui tratado, o combate à 

sonegação, tornando a recuperação do crédito mais eficaz. 

Não se pode olvidar das dificuldades para formular e implementar o indicador, 

principalmente pelos interesses conflitantes entre os entes, além de fatores políticos, como 

pressão de grupos de interesse contra medidas como essa. 

Embora este trabalho não tenha analisado as respostas aos questionários sob o aspecto 

qualitativo, fica um grande desafio para estudos futuros que poderão melhor estruturar e dar 

continuidade à presente pesquisa. 

A exiguidade de tempo para fazer uma pesquisa abrangendo respostas de mais entes, 

realizar um melhor estudo comparativo de ações de combate à sonegação, ou até mesmo utilizar 

de entrevistas para clarificar a sensação da população e dos profissionais que trabalham na área 

foram limitações do trabalho, as quais também podem ser objeto de estudos futuros.  

Enfim, o desafio é superar o quadro atual, cuja sensação é a de que quem paga seus 

tributos em dia acaba sendo preterido na ordem das prioridades governamentais, uma vez que 

os parcelamentos cíclicos e a falta de sanções inibitórias para a sonegação afetam sobremaneira 

a isonomia tributária. Contudo, essa realidade não pode ser justificativa para afastar o cidadão 

do cumprimento de seus deveres, ao revés, deve-se cobrar dos governantes uma solução, pois 

todo o poder emana do povo. Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, externou esse sentimento 

recentemente, “Pago impostos em dia, cumpro as obrigações de cidadã. Almoço no restaurante 

de minha filha e peço nota fiscal. Não existe essa história de ser mais ou menos ético. Ou se é 

ético ou não se é.” (TRAJANO, 2015). 

O problema foi posto, ainda que com limitações, e soluções foram apresentadas, é 

necessário haver uma comunhão de esforços para priorizar o combate à sonegação. 
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v. 3, n.1-2, jan/dez, pp.161-187. 2016. 

FALCÃO-M., H. & MARINI, C. Um Guia de Governança para Resultados na 

Administração Pública. São Paulo: Publix. 2010. 

FARIA, C. A. P. D. A política da avaliação de políticas públicas. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, São Paulo, v. 20, n. 59, out., pp. 97-109. 2005. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (FIESP). Relatório 

Corrupção: custos econômicos e propostas de combate. São Paulo: Fiesp. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Convidado/Downloads/custo-economico-da-corrupcao-final.pdf> Acesso 

em: 25/01/2016. 2010. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FIRJAN). Índice 
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